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Niemodlina

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!

Temat miesiąca

Z wielką przyjemnością oddajemy
w Wasze ręce drugie,
w tym roku, wydanie
„Pulsu Niemodlina”.
Luty i marzec to
miesiące obfite w wydarzenia. Za nami ferie zimowe, opisujemy
więc ich przebieg
w szkołach i placówkach oświatowo-kulturalnych naszej gminy.
Nie zabraknie także bieżących spraw, ogłoszeń i wydarzeń z życia niemodlińskiej społeczności dotyczących m.in. edukacji, polityki, rolnictwa i kultury. Ponadto, jak zwykle, znajdą Państwo najświeższe informacje o gminie, w wydawanym
co miesiąc biuletynie.
Opisujemy również przebieg uroczystości związanej z uhonorowaniem
Wojewody Opolskiego tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” oraz
przebieg konkursów recytatorskich, które odbyły się w lutym w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Specjalnie dla wszystkich Pań, z okazji ich święta, w Ośrodku Kultury w Niemodlinie zaśpiewała Grażyna Łobaszewska. W marcowym wydaniu naszego
pisma znajdą Państwo relację z tego koncertu oraz ciekawy wywiad z artystką.
Nasza redakcja rozmawiała również z rysownikiem Januszem Kożusznikiem, który w Ośrodku Kultury w Niemodlinie miał wernisaż wystawy swoich
prac, a także z instruktorką śpiewu – Magdaleną Krzemień. Oba te wywiady
będą Państwo mogli przeczytać również w tym wydaniu.
Proponujemy także wiele ciekawostek historycznych, relacji sportowych
i zapowiedzi kulturalnych.
Życzymy miłej lektury
REDAKCJA
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Koncert Grażyny Łobaszewskiej na Dzień Kobiet
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
w niedzielne popołudnie 6 marca br., wystąpiła znana polska wokalistka Grażyna
Łobaszewska. Towarzyszył jej zespół instrumentalny Ajagore, w składzie: Sławomir Kornas (wokal, gitara), Maciej Kortas
(gitara), Michał Szczeblewski (perkusja).
Artystka, która już od czterdziestu lat zachwyca
słuchaczy wrażliwych na piękno i piosenkę „z duszą”,
i tym razem pokazała prawdziwy kunszt swoich wokalnych możliwości.
Grażyna Łobaszewska na koncercie w Niemodlinie zaprezentowała repertuar ze swojej najnowszej
Puls Niemodlina: Gości Pani w Niemodlinie, by promować swoją najnowszą płytę
„Dziwny jest…”, z piosenkami Czesława Niemena. Proszę opowiedzieć, jak zrodził
się pomysł powstania tej płyty i jak długo trwała praca
nad albumem?
Grażyna Łobaszewska: Byliśmy, z zespołem, zaproszeni na festiwal w Bielsku–Białej,
poświęcony piosenkom
Czesława Niemena. Przygotowaliśmy program –
naprawdę ciężko się nad nim napracowaliśmy. Zrobiliśmy go inaczej, po swojemu, dlatego stwierdziliśmy, że
szkoda by było tego nie uwiecznić. I stąd ta płyta.
PN: Czy traktuje Pani ten album jako
swego rodzaju hołd oddany artyście i chęć
zapoznania z jego twórczością młodego pokolenia? Czy myślała Pani w ten sposób rozpoczynając pracę nad albumem?
Grażyna Łobaszewska: Nie, do tej pory nie
śpiewałam tzw. „coverów”. Zawsze nagrywałam płyty
wyłącznie ze swoimi piosenkami. Na piosenkach Czesława Niemena się wychowałam, traktowałam go jak
kogoś, kto jest mi bardzo bliski. Nie miałam większych
oporów, ponieważ dowiedziałam się od żony Czesława
Niemena, że byłby na pewno jak najbardziej za tym, żeby te piosenki nagrać w wersji kobiecej. Przy nagrywaniu tej płyty nie myślałam o jakimś głębszym, edukacyjnym dnie i chęci zapoznania młodzieży z twórczością
Niemena. Tak jak mówię – stało to się zupełnie naturalnie – te piosenki były mi od lat bliskie. Wiadomo jednak, że za tym idzie również przypomnienie tej twórczości innym, dobrych tekstów Iwaszkiewicza, Mickiewicza,
Asnyka. Uważam, że młodzież śpiewająca zna bardzo
dobrze Niemena. A młodzieży, która woli np. muzykę
disco, nie ma sensu przekonywać na siłę do czegoś innego. Taki ma gust i tak już pewnie zostanie.
PN: Jak na koncertach publiczność reaguje na piosenki Niemena w nowej wersji?
Grażyna Łobaszewska: O tym trzeba się
przekonać „na żywo”, w trakcie trwania koncertu.
Do tej pory jednak reakcje były entuzjastyczne, przy jednoczesnym zdziwieniu. Szereg osób chciało się przekonać, jak wygląda porównanie piosenek śpiewanych
przez Niemena z wykonaniem kobiecym. Myślę, że byli pozytywnie zaskoczeni…
PN: W tym roku mija czterdzieści lat
od Pani debiutu scenicznego, który miał
miejsce na Festiwalu Piosenki Radzieckiej

płyty „Dziwny jest…”. Znajdują się na niej piosenki, które znane są z wykonania Czesława Niemena. Nie zabrakło więc takich utworów jak: tytułowy „Dziwny jest
ten świat”, „Płonąca stodoła”, „Obok nas” czy „Jednego serca”. W kobiecym wykonaniu piosenki te nabrały nowego, świeżego brzmienia, nie tracąc przy tym
swojego charakteru, który nadał im Czesław Niemen.
Był to kameralny, wzruszający koncert, a jednocześnie pogodny, energiczny i ciepły. Muzycy i publiczność znakomicie się uzupełniali. Na zakończenie
Grażyna Łobaszewska zaśpiewała swoje największe
przeboje, które były gorąco oklaskiwane przez słuchaczy.
kk

Warsztat i przygotowanie muzyczne są najważniejsze…
Specjalnie dla Czytelników „Pulsu Niemodlina” ze znaną wokalistką,
Grażyną Łobaszewską, rozmawia Katarzyna Knieja.
w Zielonej Górze. Jak Pani wspomina te
wszystkie lata wspaniałej kariery?
Grażyna Łobaszewska: Zaczęłam śpiewać
jeszcze wcześniej, ale rzeczywiście debiut sceniczny
miałam w 1971 roku w Zielonej Górze. Napotkałam
na swojej drodze wielu świetnych muzyków, cudownych
ludzi, ale również „potworów”. Ale już dawno, co miałam do wybaczenia, to wybaczyłam. Życie idzie naprzód, nie ma co się zastanawiać nad tym, co było złego.
PN: Co Pani myśli o polskim show biznesie, o tym, co teraz jest na topie w muzyce
i co lansują media?
Grażyna Łobaszewska: Szczerze mówiąc nie
słucham tego, co obecnie jest promowane w mediach.
Słucham zupełnie innej muzyki, sama sobie ją wybieram. Mam wolność wyboru, zresztą jak każdy z nas…
PN: Czy w Polsce i na świecie jest jeszcze
miejsce na muzykę ambitną, piosenkę z tekstem?
Grażyna Łobaszewska: Oczywiście, że tak.
Znam mnóstwo ludzi, którzy poszukują czegoś, co ma
głębię, co jest prawdziwe. Nie jest z tym aż tak źle. Można podać dla przykładu nazwisko młodego wokalisty
Michaela Buble, który jest gwiazdą numer jeden
na świecie. Ma ogromne rzesze fanów, którzy go słuchają. Ale on potrafi śpiewać i myślę, że właśnie to jest
podstawą jego sukcesu. On udowodnił, że warsztat tak
naprawdę jest najważniejszy. Ludziom wmawia się
często, że dana wokalistka jest najlepsza, a ona zwyczajnie fałszuje, ale wyglądem „nadrabia” i zdobywa
show biznes. Tylko, że to jest sukces na krótką metę,
za parę lat nikt nie będzie o niej pamiętał. By utrzymać
się w tym zawodzie, konieczny jest warsztat. Niestety,
lansowanie sztucznych gwiazd często odbywa się ze
szkodą dla dzieci i młodzieży naprawdę utalentowanej,
która nie ma takiej siły przebicia. Zetknięcie z tym światem może być dla niej traumą na całe życie.
PN: Co zatem należy zrobić, jakich rad
udzielić, by młodzi zdolni wokaliści, mieli
szansę „wypłynąć na szersze wody”, bez
traumatycznych doświadczeń?
Grażyna Łobaszewska: Jak już powiedziałam – warsztat jest najważniejszy. Prowadzę warsztaty wokalne dla młodzieży, jest naprawdę wiele osób
bardzo zdolnych. Ci najbardziej zdolni są jednocześnie najbardziej wrażliwi. Z wieloma z nich rozmawiałam. Zadawałam im pytania, dlaczego nie idą do „Szansy na sukces” czy do innego programu telewizyjnego

w stacjach komercyjnych, w którym zasiada jury oceniające wokalistów. Zwykle padają podobne odpowiedzi – oni nie czują się dobrze w tego typu programach, nie chcą, by ktoś publicznie „gwałcił” ich
wrażliwość, czy obrażał. Do tych programów chodzą
osoby, które nie mają prawie nic do powiedzenia.
A przede wszystkim są nieprzygotowane. Ale tu tkwi
jeszcze jeden problem – dziś dzieci, młodzież jest niedokształcona. Nie ma lekcji muzyki w szkołach, nie ma
wiedzy, muzycznego przygotowania, podstaw. Media
kształtują gusta społeczne, zabijają wrażliwość, wmawiają rzeczy, które są modne, których trzeba słuchać.
Nie wierzą w inteligencję słuchaczy…
PN: Nadal Pani uważa, że polska prowincja piękna jest? (nawiązanie do tytułu
płyty wokalistki z 2005 r. – przyp. red.)
Grażyna Łobaszewska: W piosence „Prowincja piękna jest” zaśpiewałam, że prawdziwa prowincja
jest w nas lub jej nie ma. To, gdzie mieszkamy, jest nieważne. Dziś pięćdziesiąt procent ludzi pochodzących
z miast przeprowadza się na wieś. Prowincję, w tym stereotypowym, negatywnym znaczeniu, ma się w sobie.
Człowiek otwarty nie jest prowincjonalny, może żyć
w domku w środku lasu i będzie cudownym, wrażliwym
człowiekiem…
PN: Jakie są Pani plany zawodowe, marzenia?
Grażyna Łobaszewska: Moje plany są oczywiście związane z nagrywaniem następnych płyt. Mam
już przygotowany cały materiał na nowy album. Do nagrania tej płyty zaprosiłam gości – dwóch dobrze śpiewających mężczyzn oraz chór. Płyta właściwie już jest
prawie gotowa. Ukaże się prawdopodobnie w październiku, najpóźniej w listopadzie.
PN: Dziękuję bardzo za rozmowę.

PULS

Kultura

4

Niemodlina

Podsumowanie ferii zimowych
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie w czasie
ferii zimowych przygotował dla dzieci z Gminy Niemodlin i okolic wiele atrakcji.
W pierwszym dniu zimowego wypoczynku mogły
one potańczyć, wziąć udział w konkursach i spędzić wesoło czas na balu walentynkowym.
W kolejne dni najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
rysowali, wyczarowywali wspaniały, kolorowy świat
z masy solnej, próbowali swoich sił w Mistrzostwach
Niemodlina w warcabach oraz rywalizowali ze sobą
w rozgrywkach sportowych. Dla chętnych, którzy chcieli poćwiczyć, porozciągać się i poznać pierwsze kroki
w tańcu nowoczesnym Ośrodek Kultury przygotował
zajęcia taneczne. Ponadto nie zabrakło zajęć muzycznych, karaoke i nauki śpiewu.

Podsumowaniem pierwszego tygodnia ferii zimowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie było widowisko
dla dzieci „Wesoła ferajna Berniego w karnawale”. Nasz
dobry znajomy clown Berni i tym razem nie zawiódł. Wypełniona niemal po brzegi widownia sali widowiskowej
Ośrodka Kultury, którą w większości stanowili rodzice
z dziećmi, reagowała entuzjastycznie na popisy wesołej
ferajny. Artyści przygotowali dla dzieci wiele konkursów, wspólnych występów, popisów magicznych i wesołych piosenek. Nic więc dziwnego, że publiczność,
po prawie dwugodzinnej zabawie, z żalem opuszczała
Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Ale żeby nie było nikomu smutno, na zakończenie przedstawienia wszystkie
dzieci zrobiły sobie z clownem Bernim, misiem Kubusiem
i ich kompanami pamiątkowe zdjęcie, które z pewnością

będzie wszystkim przypominało tak mile spędzone niedzielne popołudnie. A kto wie – może niedługo Berni i jego przyjaciele ponownie odwiedzą nasze miasto…
Wiele niespodzianek dla dzieci, które na czas zimowego wypoczynku pozostały w domach, czekało również w drugim tygodniu ferii organizowanych przez
Ośrodek Kultury w Niemodlinie. W zawodach sportowych, które odbywały się w hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie, dzieci mogły wykazać się umiejętnością
gry w piłkę nożną, koszykówkę i minihokeja. Od końcowego wyniku ważniejsza jednak była wola walki i prawdziwa sportowa rywalizacja z zachowaniem zasad fair-play. Dla wszystkich przygotowano nagrody.
Stałym punktem programu zimowych ferii
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie były zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci malowały, rysowały, wydzierały z kolorowego papieru wszystko to, co kojarzy
im się z zimą i czasem wolnym od szkoły. A dla tych, którzy nie posiadają talentów plastycznych, Ośrodek Kultury przygotował spotkania z muzyką, poezją i czarodziejskimi baśniami, w świat których wprowadzili ich
instruktorzy Ośrodka Kultury czytając najpiękniejsze
bajki, baśnie i wiersze dla dzieci.
Na zakończenie ferii zorganizowano dla wszystkich
dzieci bal karnawałowy – z wesołą muzyką, wieloma konkursami, zabawą i szalonymi tańcami. Na balu nie mogło oczywiście zabraknąć pięknie poprzebieranych maluchów z rodzicami i dzieci trochę starszych, które
zachwycały pomysłowością w doborze najbardziej dziwacznych i zwariowanych kostiumów karnawałowych.
Czas szybko płynął na zabawie i tańcach, a po balu wszyscy w dobrych humorach wracali do swoich domów.
Wypoczynek podczas ferii zimowych zorganizowały również: PSP nr 1 w Niemodlinie, PSP nr 2 w Niemodlinie, PSP w Graczach, PSP w Rogach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie, Publiczne Gimnazjum
w Graczach, Zespół Szkół w Niemodlinie i MGBP w Niemodlinie.
Teraz przed Wami kolejne miesiące wytężonej
nauki, życzymy wszystkim samych szóstek i piątek
w szkole!!!
kk

Miłość jest wśród nas
W dniu 11 lutego br., tuż przed Świętem Zakochanych, w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie odbył się, organizowany
corocznie, Gminny Konkurs Recytatorski
„Miłość jest wśród nas”.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, a jego organizatorem jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Piękne
„miłosne” dekoracje, które, w czasie trwania konkursu, zdobiły wnętrza Ośrodka Kultury w Niemodlinie
były dziełem koła origami Zespołu Szkół w Niemodlinie, którym opiekuje się Joanna Jasińska – nauczyciel tej szkoły.
Młodzież, biorąca udział w konkursie, recytowała wiersze o tematyce miłosnej w dwóch kategoriach wiekowych: szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Poziom, jak zwykle, był wysoki
i wyrównany. Szczególnie cieszy wspaniałe przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych, co jest
dobrą wróżbą na przyszłość.
Jury w składzie: przewodnicząca Ewa Maj-Szczygielska (poetka), Irena Lachowska (wieloletni
nauczyciel języka polskiego), Jadwiga Kutyła (dyrektor Publicznej Biblioteki w Niemodlinie) oraz Katarzyna Knieja (instruktor w Ośrodku Kultury w Niemodlinie) zdecydowało Grand Prix konkursu przyznać

Jurorzy wraz z uczestnikami

Dorocie Zysiak z Publicznego Gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie za bardzo sugestywną recytację wiersza Agnieszki Osieckiej „Księżyc”. Pierwsze
miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła
Paulina Juzwa z Publicznego Gimnazjum w Graczach (wiersz Jonasza Kofty „Samba przed rozstaniem”), drugie miejsce zajęły: uczennica Publicznego Gimnazjum w Niemodlinie Urszula Mazur
(wiersz Haliny Poświatowskiej „Ja jeszcze ciągle czekam”) oraz Joanna Cymbała z Gimnazjum w Graczach (Jan Twardowski „O nieobecnych”). Natomiast trzecią nagrodę przyznano ex aequo Kamili
Jureckiej za wiersz Zbigniewa Matyjaszczyka „Kocham po prostu” i Kamilowi Skrosiowi, który recytował utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
„Z wierszy do Natalii” (oboje z Publicznego Gimna-

zjum w Niemodlinie). Wyróżniona w tej kategorii została Agata Mrówczyńska z Graczy.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół
w Niemodlinie Paweł Krysiak (K. I. Gałczyński „Rozmowa liryczna”), pozostałych miejsc nie przyznano.
Natomiast wyróżniono Paulinę Adamczyk, również
z Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie
(wiersz Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej „Zapomniane pocałunki”).
Z pewnością wszystkim uczestnikom konkursu
recytatorskiego i ich opiekunom należą się brawa,
przede wszystkim za wrażliwość i wyczulenie na poezję, która nie jest tematem najpopularniejszym,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach…
kk
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Muzycznie i satyrycznie w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
ciele Magdaleny Mrożek oraz władze Niemodlina
z Burmistrzem – Mirosławem Stankiewiczem.
Recital Magdaleny Mrożek połączony był z kolejnym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce tego piątkowego wieczoru. Koncer towi towarzyszył
bowiem wernisaż prac znanego rysownika Janusza
Kożusznika. Rysunki satyryczne, prezentowane
na wystawie, znane są polskim widzom z programu
telewizyjnego „Szkło kontaktowe” (TVN 24).
Jak powiedział autor, będący gościem honorowym wystawy, z programem współpracuje już
od prawie czterech lat. A jego prace są publicystycznym komentarzem sytuacji politycznej, która miała
miejsce, w tym okresie, w Polsce. Jednak końca tematów do swoich dalszych artystycznych wizji, przelewanych na papier, rysownik nie przewiduje.
Z pewnością nasza polska scena polityczna przysporzy Januszowi Kożusznikowi jeszcze wiele pracy,
co może tylko cieszyć odbiorców jego twórczości…
kk

W dniu 4 marca br., w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, odbył się wyjątkowy wieczór. Swój recital miała wychowanka Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie – Magdalena Mrożek.
Występ był podsumowaniem trzyletniej pracy
młodej wokalistki, podopiecznej Katarzyny PaszuliGryf. W koncercie gościnnie udział wzięły Magdalena Krzemień, Justyna Adamowska i Dorota Zysiak,
które swoje wokalne umiejętności również kształcą
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

Talent poparty ciężką pracą
zaowocował – Magdalena Mrożek, wykonując piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, wykazała się wielką
dojrzałością i zrozumieniem niełatwych tekstów. Muzyka unosiła
zarówno artystkę, jak i słuchaczy przybyłych na występ. Wśród
publiczności znaleźli się, m.in. rodzice, bliscy, przyjaciele i nauczy-

Na wizji pojawiło się prawie 300 rysunków
Z Januszem Kożusznikiem, rysownikiem, satyrykiem z Katowic,
rozmawia Michał Graczyk.

PN: Kiedy nawiązała się Twoja współpraca z programem „Szkło kontaktowe”
i jakie były początki tej udanej współpracy?
Janusz Kożusznik: Początek był normalny
– jak każdy widz „Szkła…”, starałem się dodzwonić,
aby podzielić się z prowadzącymi program swoimi
uwagami dotyczącymi polskiej sceny politycznej.
Jak większości, nie udało mi się uzyskać połączenia.
Przygotowałem więc rysunek i następnego dnia wysłałem go mailem do szklanego newsroomu. Moje
zaskoczenie było ogromne, gdy rysunek z komentarzem Grzegorza Miecugowa pojawił się na wizji.
PN: Ile do tej pory wykonałeś rysunków na potrzeby programu? Miałeś z nimi
jakieś problemy?

Janusz Kożusznik: Do tej pory na wizji pojawiło się prawie 300 rysunków, a ponieważ każdego dnia w sejmowej polityce dzieje się wiele, mój codzienny komentarz dotyczy kilku tematów. Myślę,
że do tej pory wysłałem do „Szkła kontaktowego”
ok. 1000 rysunków. Jeśli chodzi o problemy – jest
tylko jeden, trzeba codziennie śledzić, co się dzieje
w sejmie, a właściwie umieć odnotować wpadki
i niezręczności wybrańców naszego elektoratu.
PN: Zajmujesz się głównie problematyką sportową – oczywiście szeroko pojętą. Skąd Twoje zainteresowania sportem?
Janusz Kożusznik: Spor tem interesowałem się zawsze, sport uprawiałem jako zawodnik,
w wieku dojrzalszym rekreacyjnie, przez wiele lat
byłem działaczem sportowym, a także sportowym
statystykiem. Gdy wiek pozwolił spojrzeć szerszą
perspektywą na sportowe wydarzenia, zacząłem je
komentować na łamach katowickiego „Sportu”.
PN: Pewnie nie wszyscy Czytelnicy wiedzą, że jesteś jedynym rysownikiem biorącym udział w niemodlińskim konkursie
satyrycznym „Karpik ” od pierwszej edycji, gościłeś u nas już osiem razy. Jak podoba Ci się nasz konkurs, który ma za-

sięg międzynarodowy i jak się czujesz
w Niemodlinie?
Janusz Kożusznik: Osiem obecności
na ośmiu edycjach „Karpika” jest odpowiedzią
na zadane pytanie. Pamiętam pierwszą edycję…
wspaniała kuchnia towarzysząca konkursowi. Dalej, jak u Hitchcocka, emocje i smaki już tylko rosły.
Wiemy, że środowisko rysowników w Polsce jest
dramatycznie podzielone. Wielkim osiągnięciem
organizatorów „Karpika” jest to, że potrafili wokół
konkursu zgromadzić artystów o znakomitej renomie, dla których rywalizacja na rysunki jest ważniejsza od rywalizacji między sobą.
PN: Jakie są Twoje najbliższe plany
twórcze i wystawiennicze?
Janusz Kożusznik: Twórcze plany to
książka napisana przez żonę, ale narysowana
przeze mnie, z dziedziny psychologii, więc wyzwanie poważne. Wystawiennicze, to historia,
wydarzenia i ciekawostki z Wisły – narysowane
i publikowane w ciągu ostatnich ośmiu lat na łamach „Echa Wisły”.
PN: Dziękuję za te kilka słów i życzę Ci
nowych fajnych obser wacji przelanych
na papier!
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Ocalić od zapomnienia – poezja Marcina Makucha
Już po raz piąty, w dniu 9 lutego 2011 r.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbył
się Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina
Makucha.

Elżbieta Hrycaj - I miejsce
w starszej kategorii

Jurorzy w składzie: Ewa Maj–Szczygielska (przewodnicząca), Jadwiga Kutyła oraz Edmund Borzemski, mieli, jak co roku, duży problem z wyłonieniem
zwycięzców. Przewodnicząca jury Ewa Maj-Szczygielska przyznała, że poziom był wysoki. Świadczył także
o dobrym przygotowaniu wykonawców i dużej znajomości poezji, zmarłego przed sześcioma laty, młodego artysty. Po długich obradach jury zdecydowało
o wynikach, które przedstawiają się następująco:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Agnieszka Karbownik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie (wiersz „Pogoń za sobą”)
II miejsce – Paulina Żmuda ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie (wiersz „Kajdany”)

III miejsce – Małgorzata Belska reprezentująca
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie (wiersz „Mapa życia”)
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Elżbieta Hrycaj – Zespół Szkół w Tułowicach (wiersz „Kto wierzy ten wie – kto kocha ten
chce”)
II miejsce – Anna Krajewska z Publicznego Gimnazjum w Graczach (wiersz „Milczenie”)
III miejsce – Katarzyna Filip (wiersz „W moim
mieście”).
Nagrody w konkursie ufundowali: Starosta
Opolski Henryk Lakwa, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, prezes PSS Społem Jan Oleksa,
radny Rady Miejskiej w Niemodlinie Zbigniew Weber.
Organizatorem V Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Marcina Makucha była Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie.
kk

Spotkanie z Jolantą Reisch
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, w dniu 18 marca
br., odbyło się spotkanie autorskie z Jolantą Reisch.
Zapewne nie wszyscy wiedzą, że znana dziennikarka, która przez wiele lat pracowała w „Nowej
Trybunie Opolskiej” i w Radiu Opole, jest również
autorką bajek dla dzieci. Do tej pory spod jej pióra wyszły trzy opowiadania: „Przygody kropelki
Amelki”, „Wielka przeprowadzka fasolki Karolki”
oraz „Ćma Beatka szuka mamy”.
O swojej przygodzie z pisaniem opowiadała
uczniom klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie. Zachęcała również dzieci, by same
wymyślały bajki, zapisywały swoje myśli, czytały dużo książek, stwarzały za pomocą słowa i rysunków
cudowne światy.

Jolanta Reisch
przekonywała o zaletach książek, które pobudzają wyobraźnię,
uczą, a często mają
także terapeutyczny
wpływ na czytelników.
Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło pytań do autorki oraz
książek z jej dedykacją
i autografem dla
wszystkich uczestników.
kk

Gołąbek Pokoju
Dnia 4 lutego br. nauczyciele i uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Graczach wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu. Mieli zaszczyt gościć Statuetkę Gołąbka Pokoju.

Dyrektorzy
graczewskich szkół

W 60. rocznicę ogłoszenia ogólnych praw człowieka, niemiecki ar tysta Richard Hillinger, wzorując się na prototypie, wykonał gołębia pokoju z masy plastycznej naturalnej wielkości w złotym kolorze i od tego czasu dookoła świata „krąży” około trzydziestu gołębi z przesłaniem
nawiązującym do trzydziestego Ar tykułu Deklaracji Praw Człowieka. Gołąb trzyma w dziobie symboliczną gałązkę oliwną. Osoby, które go sobie
przekazywały, walczą o godne życie ludzi na całym świecie. Wśród nich
są też i nasi znakomici Polacy. Wymienić należy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, naszego rodaka, Jerzego Buzka. Otrzymał ją
również Noblista Lech Wałęsa.
Jest więc to dla nas swoista lekcja historii, przypomnienie o zwiastunie
pokoju, niosącym dobrą nowinę. Czujemy się wyróżnieni, dołączając do tak
znakomitego grona. Będziemy się starali nie zawieść pokładanych w nas
oczekiwań.
Aleksandra Korzeniowska
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Zimowy wypoczynek
w Rabce-Zdrój

Ferie w bibliotece

Podczas ferii zimowych w dniach 14–
–19.02.11r. grupa 28 uczniów Szkoły Podstawowej w Graczach wyjechała na zimowisko do Rabki–Zdrój. Opiekę
nad dziećmi sprawowały nauczycielki:
Danuta Dejnek, Beata Homontowska
i Agnieszka Borowicz.
Celem wyjazdu był przede wszystkim aktywny wypoczynek uczniów, dlatego też program zimowiska obejmował: wejście czerwonym szlakiem na szczyt Maciejowej, skąd podziwiane były
północne grzbiety Gorców i szczyty Beskidu Wyspowego, zjazdy ze stoku „ U Żura ”, całodniowa
wycieczka do Krakowa, zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.
Pobyt w uzdrowisku uatrakcyjniły również
zajęcia garncarskie, podczas których dzieci mogły własnoręcznie przygotować glinę i samodzielnie uformować naczynia na kole garncarskim. Wiele wrażeń dostarczyła wszystkim
wieczorna przejażdżka bryczkami konnymi oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Satysfakcjonujący jest fakt, że niemal wszyscy uczestnicy zimowiska wzięli udział w dwóch
konkursach (rysunkowym i literackim) „Piękne
okolice Rabki–Ponice”, wykazując się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością.
Beata Homontowska

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowała zajęcia biblioteczne
dla swoich młodych czytelników, podczas
tegorocznych ferii zimowych, pod hasłem
„Ferie w Bibliotece”.
Podczas spotkań wszyscy uczestnicy brali udział
w głośnym czytaniu książki „Dzieci lampy i Dżinn Faraona” B. P. Kerr. Codziennie najmłodsi uczestniczyli w zajęciach plastycznych, podczas których mieli
okazję rozwijać swoje talenty poprzez rysowanie oraz
inne prace manualne np.: barwne motyle, blask kosmosu, ryby z morskich głębin – malowanie palcami,
zwinne małpki, eksperymenty w laboratorium i inne.
Spędzając czas w bibliotece dzieci chętnie brały udział w rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, miały stały dostęp do Internetu, obejrzały filmy animowane „Kto ukradł księżyc” i „Sowie Królestwo”,
bawiły się w kalambury, zabawy integracyjno-relaksacyjne i sprawnościowe np.: „Kto tak jak ja”, „Kosz

Ferie w Szkole Podstawowej
nr 2 w Niemodlinie
Ferie zimowe to czas odpoczynku
po ciężkiej i wytężonej pracy, jednak nasi uczniowie chętnie przybywali do szkoły, aby uczestniczyć w organizowanych
zajęciach.
Nauczyciele przygotowali bogaty program,
aby dzieci mogły wesoło i bezpiecznie spędzić
wolny czas. Ferie rozpoczęliśmy „Wieczorem walentynkowym”, podczas którego uczestnicy czy-

Ruch to zdrowie
W bieżącym roku szkolnym Przedszkole nr 1 „Bajka” w Niemodlinie, przystąpiło
do projektu unijnego „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja".
W ramach powyższego projektu organizowane
są nieodpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci, między
innymi gimnastyka profilaktyczno-korekcyjna. Są to

zajęcia kierowane głównie do dzieci nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, a ich
złe nawyki utrzymania prawidłowej postawy są wynikiem słabego umięśnienia. Wobec czego dzieci
wymagają dawki ruchu korekcyjnego.
Aby je zachęcić do ćwiczeń i stworzyć odpowiednią motywację, na zajęciach wykorzystywana jest forma zabaw i gier ruchowych. W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć, zostały zakupione
do przedszkola nowoczesne i ciekawe pomoce oraz
sprzęt do ćwiczeń. Są to m.in. materac, maty masujące, piłki z wypustkami o różnych rozmiarach, piłki
wiązane, wałki i piłeczki masujące, chustki, worki
do skakania, laski, tor przeszkód, suchy basen i wiele innych. Przedszkolaki uwielbiają ćwiczyć przy pomocy nowoczesnego sprzętu, o czym świadczy fakt
ich kreatywnego zaangażowania i nieustannego pytania, kiedy będą następne zajęcia.
Celem gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej jest
m.in. kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała, kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy
w różnych pozycjach, w miejscu i w ruchu, nauka prawidłowego oddychania, uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz
ćwiczeń przeciw płaskostopiu. Bardzo istotne w gimnastyce profilaktyczno-korekcyjnej jest to, że dzieci
chętnie w niej uczestniczą, odczuwają radość z prowadzonych zajęć, a ćwiczenia stanowią wymierne korzyści zdrowotne.
mgr Anna Nawrat, mgr Ewa Tomków
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na wesoło”, „Szczęście w pudełkach”, „Słodki wąż”,
a zabawa „Czekoladowa baba” dostarczyła wszystkim uczestnikom sporo emocji.
Ponadto w godzinach otwarcia biblioteki udostępnione zostały dla dzieci również: materiały plastyczne, gry planszowe, puzzle, klocki, zabawki oraz
komputery z dostępem do Internetu, aby zainteresowane dzieci mogły przebywać w bibliotece w dogodnym dla siebie czasie.
Zajęcia w bibliotekach cieszyły się zainteresowaniem, a codzienne spotkania upływały w miłej i przyjaznej atmosferze. Zakończeniem każdego dnia spędzonego w bibliotece był słodki poczęstunek.
Inf.: MGBP w Niemodlinie
tali listy i wiersze walentynkowe, udekorowali
szkołę oraz wykonali plakaty dotyczące tego
święta. W kolejnych dniach uczniowie mieli możliwość wyjazdu na lodowisko, basen, na kręgle
oraz do kina. Dla tych, którzy nie mieli ochoty
wyjeżdżać z Niemodlina, w szkole odbywały się
zajęcia informatyczne.
Dzieci były zadowolone ze wspólnie spędzonego czasu. Tydzień zorganizowanych zajęć
w szkole minął bardzo szybko. Uczniowie wypoczęci i radośni wrócili do swoich obowiązków
szkolnych.
MG

Ferie w Zespole Szkół
im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie
Tegoroczne ferie w naszej szkole
upłynęły głównie pod znakiem sportu.
Zajęcia spor towe odbywały się praktycznie codziennie i cieszyły się dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży.
To godna pochwały alternatywa dla siedzenia przed ekranem komputera lub telewizora.
Nauczyciele nie zapomnieli też o uczniach,
którzy chcieli wykorzystać ten czas na usystematyzowanie swojej wiedzy przed czekającymi
ich już niedługo egzaminami gimnazjalnymi
i maturalnymi.
W pierwszym tygodniu odbyły się konsultacje dla przyszłych maturzystów, zdających wiedzę o społeczeństwie oraz konsultacje z języka
angielskiego, na których uczniowie mogli spróbować swoich sił przed ustną maturą z tego języka.
W drugim tygodniu do pracy przystąpili gimnazjaliści, którzy na zajęciach z matematyki rozwiązywali testy egzaminacyjne. Wysiłek na pewno przyniesie rezultaty na egzaminach.
Elżbieta Woźniak
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PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Zgłoszenia dzieci do gminnych
przedszkoli publicznych przyjmowane
będą dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2008 r.
• Przyjmowanie zgłoszeń od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w formie papierowej w dowolnym przedszkolu na terenie
Gminy Niemodlin od dnia 01.03.2011 r.
do dnia 31.03.2011 r. w godzinach pracy placówki.
Kar tę zgłoszenia dziecka należy składać
w wybranym przedszkolu w dniach od 1 do 31
marca 2011 r. w godzinach pracy przedszkola.
• Ogłoszenie wyników naboru do 15 kwietnia 2011 r.
Dyrektorzy przedszkoli wywieszą listy dzieci
przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012.
Szanowni Rodzice,
Od 1 września 2009 r. rozpoczął się proces
obniżania wieku szkolnego, na mocy znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.).
Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
• Dzieci pięcioletnie od 1 września 2011 r.
są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
• Dzieci sześcioletnie rozpoczną obowiązkową naukę w szkole od 1 września 2012 r.
• W okresie przejściowym, w latach 2009 –
2011, o tym, czy dziecko sześcioletnie rozpocznie naukę w szkole decydują rodzice.
• W klasie I dziecko będzie się uczyło według
nowej podstawy programowej dostosowanej
do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
• Podczas zapisywania sześciolatka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, przez co najmniej rok
poprzedzający pójście do I klasy.
• Przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy gotowości szkolnej przeprowadzonej przez
nauczycieli przedszkola.
• Warunkiem przyjęcia do klasy I dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym
jest posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
• W okresie przejściowym sześciolatek, który od 1 września nie będzie uczniem szkoły podstawowej, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej
formie wychowania przedszkolnego.
Od 1 września 2011 r.
• Do szkoły mogą pójść dzieci 6–letnie, urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
• Do 31 marca 2011 r. należy poinformować o swojej decyzji dyrektora przedszkola,
do którego dziecko obecnie uczęszcza.
• Do 15 kwietnia 2011 r. należy zgłosić 6–
latka do szkoły podstawowej.
• Do 31 marca 2011 r. należy zgłosić 5–latka do przedszkola, a gmina zapewni mu miejsce
w placówce, w której będzie realizował roczne
przygotowanie przedszkolne.
Małgorzata Kochanek

Przebrali się wszyscy
Dnia 10 lutego 2011r, w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie, pojawiło
się wiele bajkowych postaci, a to wszystko
za przyczyną Karnawałowego Balu Prze-

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 2
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie
ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia
i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych
i małych problemów dzieci.
Dzieci to czują i wiedzą, dlatego zaprosiły
swoje babcie i swoich dziadków do przedszkola
na to najcieplejsze ze wszystkich świąt, żeby podziękować im za ich dobro i wyrazić swoją miłość.
Każda grupa przygotowała osobno występ
dla Babci i Dziadka. Dzieci zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiele pięknych wierszy o miłości
do babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali piękne upominki wykonane własnoręcznie przez dzieci. Goście z dumą patrzyli
na swoje wnuczęta.

Walentynki w Graczach
Tuż przed feriami zimowymi uczniowie
gimnazjum zorganizowali, jak co roku, imprezę z okazji „Walentynek”.
Bawiła się na niej młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Zabawne scenki okraszone znaną powszechnie muzyką rozbawiły także grono nauczycielskie. Wszyscy znakomicie się bawili

bierańców, który otworzyła Pani dyrektor
wcielona w Królową.
Już od wejścia można było poczuć niecodzienną atmosferę – po śniadaniu wszyscy byli gotowi
do zabawy. Przedszkolaki ubrane w niezwykle wyszukane stroje, uszyte przez mamy lub wypożyczone z naszej przedszkolnej wypożyczalni, czekały na prezentację. Wśród przebierańców
tradycyjnie przeważały księżniczki, wróżki, motylki,
spidermeni, batmani. Z tłumu wyróżniała się Doda
– sześcioletnia Natalka Grzanka, którą trudno było odróżnić od oryginału.
Atrakcją balu był personel przedszkola przebrany za postacie z bajek, który bawił i rozweselał dzieci w korowodach, tańcach. Nie zabrakło także konkursów prowadzonych przez Mikołajkową oraz chwil
na słodki poczęstunek.
Dzieci były zmęczone, ale bardzo zadowolone!
Elżbieta Kowalska
W przygotowaniach uczestniczyli nie tylko
pracownicy przedszkola, ale również rodzice, którzy swoimi pysznymi wypiekami osłodzili cudownie
spędzone chwile.
Z wielkimi podziękowaniami zwracamy się
również do dyrekcji motelu „Domino”. Dzięki ich
bezinteresownej życzliwości grupa starszaków mogła zorganizować Dzień Babci i Dziadka w pięknej,
przestronnej sali.
Trudno powiedzieć, kto był bardziej szczęśliwy
tego dnia – wnukowie czy dziadkowie.
Barbara Miler

śpiewając „Serduszko puka w rytmie cha – cha” czy
„Nie dokazuj, miła, nie dokazuj”. Rozdane zostały
dziesiątki kartek walentynkowych z ciepłymi wyznaniami. Na koniec odbył się turniej międzyklasowy
„Miłosna familiada”, po którym zwycięska drużyna
otrzymała słodkie upominki.
Bardzo lubimy to święto, cała szkoła tonie
w czerwieni, a my nosimy na piersi malutkie serduszko, które wszystkim przypomina słowa wieszcza: „kochajmy się”!
Aleksandra Korzeniowska

Edukacja

Dziękujemy...
Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie…
8 marca 2011 r., o godz. 17:00, w Ośrodku Kultury w Niemodlinie miała miejsce niezwykła uroczystość wręczenia Listów Gratulacyjnych Rodzicom
Uczniów wyróżnionych w nauce i zachowaniu. To wyjątkowe spotkanie stało się miłą tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, ale jest przede wszystkim podziękowaniem złożonym na ręce Rodziców
i Opiekunów za trud i poświęcenie włożone w wychowanie swoich Pociech.
Nie zapomniano również o Rodzicach, Przyjaciołach Szkoły, którym podziękowano za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną szkole.
Podczas uroczystości Rodzicom i zaproszonym
Gościom uczniowie zaprezentowali się w programie
artystycznym pt. Nasza mała Ojczyzna.
W pierwszej części Zespół Małych Form Teatralnych Klapa, prowadzony przez polonistkę panią Ewę
Bardon- Lewandowską, przeniósł wszystkich do czasów bajecznych:
,,Dawne, przedawne to były czasy
Gdzie dzisiaj miasto kiedyś rosły lasy...,,
i przedstawił napisaną przez panią Ewę Legendę o Niemodlinie. Niezwykła sceneria, oprawa

Styczeń miesiącem profilaktyki w Publicznym
Gimnazjum w Graczach
Uczniowie naszej szkoły przez cały miesiąc
zaangażowani byli w działania profilaktyczne, biorąc udział w konkursach:
• plastycznym „Używki – świat utraconych
marzeń”,
• literackim,
• inwencji twórczej.

DZIAŁALNOŚĆ SKO W DWÓJCE
W Dwójce od ubiegłego roku szkolnego
prężnie działa Szkolna Kasa Oszczędności, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zwłaszcza kl. I – III.
Nasza szkoła w ubiegłym roku spróbowała swoich sił w organizowanym co roku przez bank konkursie:
Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym.
Dzięki ogromnej pracy opiekunki SKO, pani Katarzynie
Bilińskiej, oraz szkolnych dusigroszy nasza szkoła odniosła sukces. Zajęła 4 miejsce, a w nagrodę otrzymała 500 zł oraz drukarkę. Uczniowie, którzy systematycznie oszczędzali oraz brali udział w licznych konkursach,
dzięki nagrodzie pieniężnej mogli pojechać 7 października 2010 r. na wycieczkę do Krasiejowa.
W ramach upowszechniania systematycznego
oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi pani Bilińska organizuje ciekawe konkursy,

muzyczna, gra świateł i taniec wywarły na wszystkich duże wrażenie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zaangażowanie Małych Aktorów
w grę na scenie. Mimo wielkiej tremy spisali się
„na medal”. Swój występ zakończyli piosenką Kołysz nas ziemio.
Druga część uroczystości należała do uczniów
klasy 3 przygotowanych przez ich wychowawczynię,
panią Jolantę Kamaryk. Dzieci powitały wszystkich
piosenką Pawła Kukiza Moje Miasto i zaprezentowały się publiczności w wierszach o Niemodlinie, które
same napisały i wyrecytowały.
Ich „wieczór autorski” ubarwiły występy Zespołu Tanecznego Promyk prowadzonego przez nauczycielkę wf, panią Barbarę Olszewską, która przygotowała również dziewczynki z kl. 5a, tańczące
w Legendzie o Niemodlinie. W tańcu ludowym Grozik zaprezentował się zespół „Ludowe nutki”, prowaZwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy i upominki. Środki na zakup nagród pozyskano z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto odbyły się dwa
spektakle literacko – muzyczne: dla rodziców „Światełko miłości” i dla uczniów „Wznieś serce nad zło”.
Nad przebiegiem imprez czuwały panie pedagog: Małgorzata Grzelińska-Tomczak, Bogumiła
Sanojca-Tuła.
Inf. wł.
np.: plakat zachęcający do oszczędzania w SKO, album
– najbogatsi ludzie świata, quiz wiedzy o spółdzielczości i spółdzielczości bankowej, zbiórka grosików – uczymy się liczyć i przeliczać, wystawa o państwach i ich
walutach. Dzieci chętnie biorą udział w tych konkursach oraz z wielkim zapałem włączają się do licznych
akcji organizowanych w ramach SKO.
Podczas jasełek bożonarodzeniowych został zorganizowany kiermasz świąteczny, zarobione pieniądze zostały wpłacone na książeczkę SKO. W styczniu,
w świetlicy szkolnej, spotkali się klasowi kolekcjonerzy,
którzy chwalili się swoimi kolekcjami monet, znaczków, lalek, figurek porcelanowych. Ciekawą formą zarobkowania i wpłacania na konto SKO okazało się kolędowanie. Uczniowie kl. VI b wraz z panią Danutą
Knosalą oraz panią Katarzyną Bilińską przygotowali krótkie przedstawienie o tematyce świątecznej. Kolędnicy odwiedzili Bank Spółdzielczy, Komisariat Policji, Bibliotekę Miejską, a także księdza proboszcza.
Zarobione pieniążki powiększyły stan konta klasy.
W I półroczu nasza szkoła zaoszczędziła 13724,27 zł. Działalność SKO to duży wkład pracy, mimo to daje wiele satysfakcji. Pracę widać na terenie szkoły i środowiska lokalnego. Szkoła wiele
zyskuje na działalności SKO, oprócz pomnażania
zasobów materialnych, skupia wielu uczniów, którzy
bezinteresownie i z zaangażowaniem oraz zapałem
oddają się pracy na rzecz szkoły poprzez SKO.
MG
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dzony przez panie: Zdzisławę Kloc i Urszulę Sulimę.
Z dedykacją dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet
zaśpiewała Te opolskie dziołchy uczennica kl. 5a,
Agnieszka Karbownik.
W holu Ośrodka Kultury można było obejrzeć
wystawę prac literackich i plastycznych uczniów SP
nr 2 przygotowaną przez panie: Magdalenę Gibas,
Agnieszkę Wasilewską, Anetę Kramczyńską, Joannę
Lelek oraz Jolantę Kamaryk.
Osiągnięcia prężnie działającego SKO i wyroby
Kółka Robótek Ręcznych zaprezentowała ich opiekunka, pani Katarzyna Bilińska.
Na wyjątkowy, bo multimedialny spacer po Niemodlinie i okolicznych zakątkach, pełnych niepowtarzalnego uroku i wdzięku zaprosił wszystkich nauczyciel matematyki i informatyki, pan Jacek
Kuźniak. W tej pogoni za codziennością zatrzymaliśmy się na chwilę tutaj, skąd jesteśmy, gdzie jest nasz
dom – nasza mała Ojczyzna.
Jesteśmy stąd,
Tu dom nasz i rodzina.
Jesteśmy stąd,
Tu wszystko się zaczyna...
Legendy czar
Wędruje ulicami...
Jesteśmy stąd,
Pozostań tutaj z nami!
Ewa Bardon – Lewandowska

Mamy własne dziecko!
W Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie odbyło się spotkanie z misjonarzem z Republiki Środkowej Afryki –
o. Barnabą Dziekanem, który
opowiadał o życiu tamtejszych dzieci
oraz pokazywał slajdy i filmy.
Uczniowie mogli zobaczyć odmienne życie
swoich rówieśników z Afryki. Najbardziej poruszyło ich to, że zamiast chodzić do szkoły, muszą
pracować w ogrodzie lub opiekować się młodszym rodzeństwem. Nie wszystkich rodziców
stać na wysłanie córki czy syna do szkoły, a wystarczy jedynie równowartość 10 euro na opłacenie roku nauki.
W związku z tym uczniowie klasy VI b postanowili „zaadoptować" Kobi Tede – dziewczynkę
z miejscowości Rafai, o której mówią „nasze
dziecko". Dzięki nim Kobi może rozpocząć naukę
czytania i pisania. Posiadają jej zdjęcie oraz certyfikat „adopcji". Ma to również ogromne działanie wychowawcze, ponieważ teraz bardziej doceniają to, co sami posiadają i chętnie się dzielą
z innymi.
Danuta Knosala
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Wschód lata we mnie
felieton licealistki
Nigdy nie uwolnić się od jego fizyczności. Tak pewnie brzmiałoby moje największe marzenie, gdybym znała jego myśli…
Musimy stąpać po kruchym lodzie, by
w końcu dotrzeć do pewnego gruntu. Nie
wiem, czy można coś nazwać „pewnym", grunt
można podpalić. I czym się wtedy żywić?
Wspomnieniami spalenizny? Boli jeszcze bardziej. Zatopić? O nie, morze wódki zarezerwowane jest nie dla mnie.
Nigdy nie uwolnić się od echa jego głosu.
Tak wygląda dzisiaj moja głowa. Musimy szybować gdzieś w dymie z fabryki, by w końcu
dotrzeć na świeże, różowe chmury wiszące
nad słońcem, gdzieś o piątej rano latem. Tak
smakują najlepiej. Doprawione nieprzespaną
nocą, szczyptą skomplikowanych myśli i trzeźwym spojrzeniem, do tego trzeba pokroić wiarę, że wszystko będzie dobrze na tyle dni, ile
ma lato. Inaczej chodzi się spać gdy wiesz, że
dzisiaj zobaczysz to nastrojowe, soczyście pomarańczowe słońce, cicho osuwające się, by
ustąpić miejsca demo-galaktyce, którą codziennie możemy dojrzeć, unosząc głowę ku
lepszemu myśleniu – ku górze. Unosisz oczy ku
niebu. Czujesz zbawienny deszcz letniego powietrza. Twój lekarz, prywatny i naturalny.
Przez kilka chwil nic się nie zmieni. Tak
brzmi dzisiaj moje stanowisko.
Nie chcę, by się zmieniało lato, choć każde następne będzie inne od poprzedniego i cały czas wydaje mi się, że to najlepsze już minęło. Cały czas chce mi się płakać z powodu
minionego lata, chwil obecnych tylko w mojej
pamięci, nie czekających, by przeżyć je jutro.
Zachód słońca nie czeka, by zastanowić się
przy nim nad sensem posiadania uczuć.
Pewnego rodzaju sentyment nie pozwala
mi zapomnieć, że istniejesz. Pewne pytania
zadajesz z takim zaskoczeniem tylko po to, by
się upewnić, że tak jest, bo dobrze wiesz, że tak
dokładnie jest. Więc po co pytasz? Po co mnie
pytasz pod przymusem odpowiedzi? Jak dobrze jest widzieć oczami wyobraźni. Większy
strach, większy pociąg i głębszy wdech na samą myśl, co się może zdarzyć. Uśmiech w stronę słońca i obrany kierunek. Słone wieczory.
Gdy zwijasz się z radości na łóżku, trzęsąc się
subtelnie, a to jest jedynie wspomnienie. Obracasz się na drugi bok... I? Wodospad łez jest
małym ziarnkiem w porównaniu z policzkami. Zatkany nos i skrzywiona mina. Czego
chcieć więcej? Jedynie księżyca i sentymentalnej piosenki. Epickie zakończenie.
Całkowita odmiana, coś innego. Ześlizgnąć się ze stosu zaschniętej oliwki, polecieć
agrafkami na planetę dwóch księżyców i różowego nieba. Usiąść na brzegu niebieskich wodorostów i oddychać nowym mydlanym powietrzem. Zajadać się pęcherzykami papieru
i w końcu położyć się na skali. W miejscu,
gdzie słychać dwa dźwięki. Jeden obok drugiego, gdzie pierwszy wydaje się być silniejszy. Zasnąć. Obudzić się w normalności z tym samym
dudnieniem pod uchem i w piersiach.
Marta Mazuruk

Wizyta w „The Oxford English Centre”
W dniach 10 – 21 stycznia 2011 r. p.
Agnieszka Buczek, nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie uczestniczyła
w kursie metodyczno – językowym dla nauczycieli w „The Oxford English Centre".
Wyjazd poprzedzony był złożeniem wniosku
do Narodowej Agencji w Warszawie, a po pozytywnej preselekcji należało napisać projekt, który, trzeba przyznać, nie jest krótki. Oto wrażenia Agnieszki
Buczek z pobytu w Oxfordzie:
Pierwszego dnia odbyła się rejestracja przyjezdnych i test sprawdzający poziom zaawansowania
sprawności językowych. Składał się on z 4 części: gramatycznej, czytania, pisania i ustnej, sprawdzającej
stopień biegłości językowej.
Po teście odbyły się już pierwsze zajęcia na temat różnych metod uczenia się a następnie, z racji
pierwszego dnia, piesza wycieczka do „Christ
Church” miejsca słynnego jako jadalnia w bestsellerze „Harry Potter”.

Zasady rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie w roku szkolnym 2011/2012
Szanowni Rodzice!
W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych w naszej gminie. przedstawiamy ogólne zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
gimnazjum.
W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012
w Publicznym Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie planuje się utworzenie czterech klas pierwszych. Zgodnie z nową
podstawą
programową,
obowiązującą
od 1.09.2009 r., wszystkie oddziały realizują jednolitą siatkę godzin. W każdej klasie nauczane będą dwa obowiązkowe języki obce: język angielski
i język niemiecki, przy czym jeden język na poziomie podstawowym, a drugi na poziomie rozszerzonym, jako kontynuacja nauczania tego języka
ze szkoły podstawowej. W związku z tym w klasie Ia gimnazjum będzie utworzona grupa kontynuacyjna dla uczniów, którzy w szkole podstawowej uczyli się języka niemieckiego. Pozostali
uczniowie będą się uczyli języka niemieckiego
na poziomie podstawowym.

Od drugiego dnia zajęcia odbywały się
od godz. 9.00 do 15.30 z przerwą na lunch. Zajęcia
przedpołudniowe dotyczyły metodologii nauczania,
nauczania dla chłonnych i wydajnych umiejętności
i innych specjalistycznych opcji. Zajęcia popołudniowe służyły podniesieniu kompetencji językoznawstwa.
Grupa składała się z uczestników różnej narodowości. W mojej grupie były osoby z Argentyny, Brazylii, Szwecji, Czech i Japonii. Po zajęciach obowiązkowych szkoła prowadziła „Social Activity", które
umożliwiały szersze poznanie miasta Oxford oraz
zwiedzanie ciekawych miejsc, np. Malmaison Castle, Ashmolean Museum, Trinity College i inne.
Zajęcia te również umożliwiały poszerzanie znajomości, ponieważ mogli uczestniczyć w nich wszyscy chętni. Były to osoby z Cypru, Południowej Korei,
Egiptu, Columbii, Niemiec. Językiem roboczym był język angielski. Szkolenie zakończyło się otrzymaniem
Certyfikatu.
Gorąco zachęcam wszystkich do korzystania
z możliwości udziału w takich projektach.
Agnieszka Buczek

W tym roku szkolnym, uczniowie zamieszkali
w obwodzie szkoły w celu usprawnienia rekrutacji
składają wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy. Druk można pobrać ze szkolnej strony internetowej www.zs.niemodlin.org (zakładka Rekrutacja) lub otrzymać w sekretariacie szkoły.
Natomiast uczniowie zamieszkali poza obwodem
składają podania o przyjęcie do szkoły. Kwestionariusze oraz podania będą przyjmowane od 4
kwietnia br. Składanie podań przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest możliwe
tylko do 18 kwietnia 2011 r.
Kandydaci do gimnazjum będą mogli dokonać wstępnego wyboru klasy (nie dotyczy to
uczniów z kontynuacją języka niemieckiego, którzy
są przydzieleni do klasy Ia). O przyjęciu do wybranej klasy będzie decydowała kolejność zgłoszeń
w ramach ustalonych limitów miejsc dla dziewcząt
i chłopców. Ogólną liczbę miejsc oraz inne limity
podziału w danej klasie ustala dyrektor szkoły
na podstawie arkusza organizacyjnego, zatwierdzonego przez organ prowadzący.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane
rodzicom przyszłych gimnazjalistów na spotkaniach z przedstawicielami Zespołu Szkół w terminach wyznaczonych przez dyrekcje poszczególnych szkół podstawowych.
Dyrekcja Zespołu Szkół
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2011r. termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa
wyznacza się na dzień 21 marca 2011r., a czas jej trwania ustalony został na okres
od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1992 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach1990 1991, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
• powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
4. kobiety urodzone w latach 1987 – 1992 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54,
poz. 321);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód
osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej stawiający się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, komisji lekarskiej dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniej kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom
lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z późn. zm.).
Uprzednio może być wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny, nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 6 cytowanej ustawy).
Informacja dodatkowa – osoby zgłaszające się do kwalifikacji, w przypadku zmian w stanie zdrowia winne przedstawić komisji lekarskiej wszelką posiadaną dokumentacją lekarską, zwłaszcza zaświadczenia lekarskie dotyczące chorób oczu.
Informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej udziela Inspektor GCR Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie – tel. 077 4606 295 w. 218 (pokój nr 63, III piętro UM).
Ponadto informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.niemodlin.pl.
Opr. Inspektor GCR UM
Zenon Romańczukiewicz

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej w okresie
od 21 stycznia 2011r. do dnia 24 lutego 2011r.
• W dniu 28 stycznia Burmistrz dokonał oceny
pracy dyrektorów przedszkoli nr 1 i nr 2 w Niemodlinie.
• W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysem i mieszkańcami wsi Magnuszowice
w sprawie organizacji dożynek gminnych w tej miejscowości.
• W dniu 2 lutego z inicjatywy Burmistrza odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym samym dniu
Burmistrz podpisał list intencyjny z Prezesem PSS Bazalt Gracze Sp. z o.o. – Panem Andrzejem Miśtą
w sprawie przejęcia Zakładowego Domu Kultury
w Graczach przez gminę.
• W dniu 3 lutego Burmistrz wziął udział w Zgromadzeniu Gmin Euroregionu Pradziad.
• W dniu 8 lutego Burmistrz przewodniczył Zespołowi Konsultacyjnemu do spraw oświaty, podczas którego omówiono propozycje zmian w regulaminie wynagradzania niemodlińskich nauczycieli.
• W dniu 12 lutego Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Nieckarzem wzięli udział
w Walnym Zgromadzeniu Udziałowców PSS Bazalt
Gracze, podczas którego doszło do głosowania projektu uchwały dotyczącej przekazania w formie darowizny ZDK w Graczach. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie udzieliło zgody na przekazanie tego
obiektu Gminie.
• W dniu 16 lutego gościem Burmistrza był
projektant obwodnicy Niemodlina z firmy: Mosty
Katowice. Podczas spotkania omówiono zakres
współpracy z biurem projektowym w ciągu najbliższych 3 miesięcy, w celu maksymalnego przyspieszenia prac projektowych.
• W dniu 18 lutego Burmistrz spotkał się z wykonawcą kanalizacji etapu V w Niemodlinie. Podczas
spotkania omówiono propozycję firmy AZYSA w zakresie aneksowania terminu zakończenia prac inwestycyjnych.
• W dniu 22 lutego Burmistrz spotkał się
z przedstawicielami firm wywożących odpady komunalne z terenu gminy w celu omówienia postępu segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów biodegradowalnych na terenie gminy.
W tym samym dniu Burmistrz spotkał się ze strażakami OSP Grodziec w sprawie omówienia zmiany
koncepcji lokalizacji garażu dla wozu bojowego tej
jednostki. W spotkaniu uczestniczył radny RM Pan
Grzegorz Zawałka.
• W dniu 23 lutego Burmistrz spotkał się z nowym dyrektorem Maja Polska w celu omówienia bieżących problemów tej firmy. W tym samym dniu
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami wsi Rogi
w związku z zakończeniem rekultywacji składowiska
odpadów oraz koniecznością rozwiązania umów,
na mocy których mieszkańcy tej wsi byli zwolnieni
z płacenia za wywóz śmieci. W spotkaniu uczestniczył radny RM Pan Mirosław Dec.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Burmistrz Niemodlina
Informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się następujące ogłoszenia:

I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k. m. 10 położonej przy ul. Reja w Niemodlinie.
Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana
jest w księdze wieczystej KW 55948. Stanowi własność Gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 15,00 m2 – zabudowanego garażem blaszanym, który stanowi
odrębny przedmiot własności.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren zabudowany garażem blaszanym o powierzchni 15,00 m2 – wynosi 26,50 zł miesięcznie.
Doczynszu zostanie doliczony należny podatek VAT
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.10 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 12 kwietnia 2011 roku do godz. 14.00
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 29 kwietnia 2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy
w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k. m. 8 położonej w Niemodli-

nie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 53163. Stanowi własność
Gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 380 m2.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren przeznaczony na ogródek przydomowy
o powierzchni 380 m2 – wynosi 98,80 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z bowiązujących
przepisów.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku
o godzinie 10.00 Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 10,00 zł do dnia 12
kwietnia 2011 r. do godz. 14.00.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 29 kwietnia 2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy
w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
Ponadto informuje się, że na tablicy ogłoszeń
znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
• część działki nr 468 o powierzchni 380 m2
położonej przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie,
• część działki nr 622/11 o powierzchni 15
m2 położonej przy ul. Reja w Niemodlinie,
w trybie bezprzetargowym: część działki
nr 993 o pow. 502 m2 (5x 100,4 m2) położonej
przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. (77) 4606295 do 7 wew. 209.

VI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 24 lutego 2011r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na której
podjęto następujące uchwały:
• uchwała Nr VI/47/11 – w sprawie zmian
budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
• uchwała Nr VI/48/11 – w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
• uchwała Nr VI/49/11 – w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia
działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych
w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnionym w Opolu.
• uchwała Nr VI/50/11 – zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011”
• uchwała Nr VI/51/11 – w sprawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdów używanych
do celów służbowych przez radnych Rady Miejskiej
w Niemodlinie.
• uchwała Nr VI/52/11 – w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2011 – 2020.
• uchwała Nr VI/53/11 – w sprawie zatwierdzenia taryf nazbiorowe zaopatrzenie wwodę izbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego –
www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nimi
w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie,
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz odznaczył tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”
Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.
Więcej informacji w „Aktualnościach” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl.
Insp. GCR. UM w Niemodlinie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
w Opolu informuje, iż w dniu 18 marca i 15
kwietnia 2011 r. w godz. 9 – 14 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, zorganizowano dodatkowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 r. przez pracowników urzędu skarbowego. W punkcie będzie
można złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje dotyczące rozliczenia dochodów za 2010 r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Niemodlin

Zapraszamy do skorzystania z możliwości złożenia zeznania podatkowego na terenie
Państwa gminy.
Zastępca Naczelnika
Drugiego Urzędu Skarbowego
w Opolu
mgr Bożena Reclik

Położenie
nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Grabin

OP1O/0083545

Działka nr 243/10
kl. N 0,0052

Produkcja rolna

Wywoławcza
wysokość
czynszu
25,00 zł

Wadium

5,00 zł

Przetarg odbędzie się 5 kwietnia 2011 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, do dnia 4 kwietnia 2011 r. do godz. 14.00.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 kwietnia 2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulega przepadkowi.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 077/46 06 295 do 7 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 27 pok. 37.
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Wypalanie traw…
Przedwiośnie i wiosna to okres, w którym jak Polska długa i szeroka palą się
przydrożne rowy, skarpy, trzcinowiska
na wysychających stawach, torfowiskach.
Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą.
Aby zapobiec temu wysoce szkodliwemu zjawisku, do wszystkich osób, którym na sercu leży ochrona środowiska, zwracamy się z apelem o zaprzestanie wypalania suchych traw i równocześnie
oddziaływanie swoim przykładem na innych.
Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny,
na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się
na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu, zwłaszcza flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych i asymilację azotu
atmosferycznego.
Statystyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości – wczesną wiosną strażacy notują nawet kilkukrotny wzrost liczby wyjazdów do pożarów, z których zdecydowana większość to pożary suchych
traw, szuwarów itp.
Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez
względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania,
czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami. Jedna godzina działań gaśniczych kosztuje podatnika co
najmniej kilkaset złotych.
Informujemy, że wypalanie traw jest niezgodne
z prawem, szkodliwe dla środowiska naturalnego i jakości gleb. Działania te stanowią również zagrożenie

dla życia i mienia ludzkiego. Osoby łamiące prawo
mogą zostać ukarane mandatem lub odpowiadać
przed sądem grodzkim.
Określają to odpowiednie zapisy prawne:

Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do 10 lat.
Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które
doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat
materialnych.
Wypalanie może skutkować obniżeniem lub
wstrzymaniem dopłat dla rolników.
Przestrzegamy przed zagrożeniami i skutkami
wypalania traw!!!

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Zgodnie z art. 124
ustawy „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Insp. GCR UM w Niemodlinie
Komendant MG w Niemodlinie

ZAWIADOMIENIE

Wypalania traw zabrania też:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435
z późn. zm.).
Art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że „w lasach oraz
na terenach śródleśnych, jak również w odległości
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:
– rozniecenia, poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
– korzystania z otwartego płomienia,
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków
Artykuł 131 ustawy o ochronie przyrody mówi,
że „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny”.
Zgodnie z art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń,
za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany.

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2011 r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o.
dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz
sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon
i ram okiennych z szybami.
W związku z powyższym Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa
o wystawienie w dniu 20 kwietnia 2011 r. ww. odpadów w obrębie
ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one
widoczne od strony ulicy.
mgr inż. Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Niemodlina
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje się do
publicznej wiadomości:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO DZIERŻAWY
Położenie
nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Forma
dzierżawy

Wysokość
czynszu

Molestowice

OP1O/0065509/0

Działka nr 39/2

Własność Gminy Niemodlin.
Działka nr 39/2 o pow. O,6485 ha,
w tym: RIVa – 0,25, RIVb 0,3685
i RV 0,03 ha

Produkcja
rolna

Dzierżawa
na okres
trzech lat.

Czynsz w 2011 r.
110,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu
będzie uaktualniana.

Rzędziwojowice

OP1O/0054162/0

Działka nr 86

Własność Gminy Niemodlin.
Działka nr 86 o pow. 0,26 ha,
w tym: RIVb-0,0,19 i RV 0,07 ha

Produkcja
rolna

Dzierżawa
na okres
trzech lat.

Czynsz w 2011 r. 32,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu
będzie uaktualniana.

Niemodlin

OP1O/0089877/0

Cz. działki nr 285

Własność Gminy Niemodlin.
Cz. działki nr 285 o pow. 0.66 ha,
w tym: RV-0,66 ha

Produkcja
rolna

Dzierżawa
na czas
nieokreślony

Czynsz wywoławczy do przetargu
w 2011 r. 50,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu
będzie uaktualniana.

Roczny czynsz dzierżawny płatny do 15 maja każdego roku bez odrębnego wezwania.
Niniejszy wykaz powieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

PULS
Niemodlina
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Wieści
z gminy
mnieniami do tego, co było, z całą pewnością niczego nie żałuję” – stwierdziła Pani Janina.
Szanownej jubilatce życzymy dużo zdrowia
i wszystkiego najlepszego.
kk

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński
– Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej
W dniu 24 lutego 2011 r., podczas szóstej Sesji
Rady Miejskiej w Niemodlinie, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz odznaczył tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.
Uchwałę w sprawie przyznania Wojewodzie
Opolskiemu tego zaszczytnego odznaczenia,
na wniosek Burmistrza Niemodlina, podjęła w 2010
roku Rada Miejska Niemodlina poprzedniej kadencji.
Na uroczystości, oprócz honorowego gościa Ryszarda Wilczyńskiego oraz Burmistrza Niemodlina
Mirosława Stankiewicza, nie zabrakło także radnych
Rady Miejskiej 2006 – 2010 wraz z jej przewodniczącym Janem Oleksą, radnych Rady Miejskiej obecnej
kadencji i pozostałych gości.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, który poprowadził uroczystą Sesję, Ryszard Wilczyński czynnie
wspiera mieszkańców naszej gminy, którzy dążą
do tego, aby obwodnica Niemodlina powstała jak
najszybciej, i wreszcie jego wrażliwość na bolączki
zwykłych ludzi jest wszystkim doskonale znana, jak
jest potrzeba znajduje czas, aby przyjechać, rozmawiać i wspierać tych, którzy tego potrzebują.

Dziewięćdziesiąte urodziny Pani Janiny

W dniu 15 lutego br. mieszkanka Niemodlina Janina Frankowska obchodziła okrągłą – dziewięćdziesiątą – rocznicę urodzin.
Wizytę zacnej jubilatce złożył Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, życząc jej następnych
długich lat w dobrym zdrowiu i pomyślności.
Z pewnością główną receptą, która pozwoliła Pani Janinie cieszyć się tak pięknym jubileuszem, jest
pogoda ducha, która nie opuszcza jej na co dzień
i od święta, czego mogli doświadczyć goście przybyli na uroczystość.
„Pochodzę z okolic Dąbrowy Górniczej. Wiele
przeszłam w życiu, los mnie rzucał w różne strony,
mieszkałam w Niemczech, dwadzieścia pięć lat z mężem we Francji. Na swojej drodze spotykałam różnych ludzi. Ale nie mogę narzekać. Sięgając wspo-

Informacja w sprawie
budowy obwodnicy Niemodlina
Biuro projektowe Mosty Katowice informuje,
że prowadzone są badania geotechniczne i wykonywane są mapy do celów projektowych na trasie
planowanego przebiegu obwodnicy Niemodlina.
W związku z tym konieczne jest wejście wykonawców na grunty, przez które przebiegać będzie obwodnica. Powyższe badania geotechniczne i pomiary geodezyjne niezbędne są do wykonania
projektu budowlanego obwodnicy Niemodlina,
dlatego Biuro projektowe prosi o zrozumienie powyższej sytuacji i umożliwienie wejścia na grunty
prywatne.
Inf. wł.

Umowa na „Budowę i doposażenie placów
zabaw na obszarach wiejskich w Gminie
Niemodlin” podpisana
W dniu 16 marca 2011r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali umowę na wykonanie zadania o nazwie „Budowa i doposażenie
placów zabaw na obszarach wiejskich w Gminie
Niemodlin”.
Celem projektu będzie budowa ogólnodostępnych placów zabaw w 19 sołectwach Gminy Niemodlin. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Niemodlin. Dzięki
realizacji projektu niemal w każdym sołectwie Gminy Niemodlin powstaną nowoczesne, bezpieczne
i ogólnodostępne place zabaw. Place zabaw zostaną wybudowane w miejscowościach: Molestowice,
Lipno, Michałówek, Grabin, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Rzędziwojowice, Rutki, Magnuszowice,
Sosnówka, Gościejowice, Radoszowice, Tarnica, Roszkowice, Krasna Góra, Szydłowiec Śląski, Sarny Wielkie i Tłustoręby. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie wybór wykonawcy usługi w drodze
przetargu nieograniczonego.
Inf. wł.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w Gminie Niemodlin
W dniu 2 lutego 2011 r. Mirosław Stankiewicz,
Burmistrz Niemodlina zwołał posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin. Podstawowym
aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą
w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Przewodniczącą Zespołu została Jadwiga Wolak-Wawrzyniak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie, wiceprzewodniczącą Iwona
Trawka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach.
W skład Zespołu ponadto wchodzą: Edyta Kapuścińska,
zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemodlinie, Zofia Gwóźdź – Wąchała, przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie, Teresa Adamczyk,
dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie, Krystyna Maziarz, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Niemodlinie oraz Joanna Kubica, kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich SR w Opolu.
W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy
Zespołu, należy wypełnić i złożyć wniosek o zwołanie
posiedzenia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wniosek można złożyć osobiście albo listownie
naadres: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna wNiemodlinie – ul. Wojska Polskiego 5, 49-100 Niemodlin.
Opracowała
Edyta Kapuścińska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Zakładowy Dom Kultury w Graczach
zaprasza do udziału w:
II Konkursie Wielkanocnym na najpiękniejszą pisankę, palmę wielkanocną oraz
wielkanocny wypiek.
Uroczysta gala i wręczenie nagród będzie miała miejsce 17 kwietnia 2011r. o godzinie 16.00 w Zakładowym Domu Kultury w Graczach.
Regulamin
I Organizator:
Zakładowy Dom Kultury w Graczach
II Cel Wystawy – Konkursu:
• propagowanie tradycji związanej z tematyką
Świąt Wielkanocnych,
• popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,
• aktywizacja młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy Niemodlin w kierunku uprawiania sztuki ludowej.
III Kategorie konkursowe:
I. Pisanka wielkanocna - technika wykonania
pracy dowolna (kraszanka, wydmuszka, w formie
papierowej, solnej, szydełkowane, rysowane, wydzieranka, plastelina),
II. Palma wielkanocna (max. wysokość 3 m),
III. Wypiek wielkanocny
IV Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gmin
Niemodlin, Tułowice, Lewin Brzeski i Łambinowice.
2. Komisja oceniającą powołana przez Organizatora wybierze w każdej kategorii najlepszą pracę
oraz wypiek. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, a w przypadku wypieków także walory smakowe.
3. Warunkiem przeprowadzenia konkursu w każdej kategorii jest nadesłanie prac konkursowych
przez co najmniej 3 uczestników.
4. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić w Zakładowym Domu Kultury w Graczach lub telefonicznie pod nr tel. 77 4609 867 do 11 kwietnia.
5. Pisanki wielkanocne oraz palmy wielkanocne
należy dostarczyć do Zakładowego Domu Kultury
w Graczach w dniach 11-15 kwietnia. Ciasta wielkanocne prosimy dostarczyć w dniu 17 kwietnia do godziny 15.30.

Wieści z gminy
6. Prace wielkanocne powinny być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77/ 4609 867.

Trzymamy rękę na pulsie

Najcenniejszy dar…
W dniu 10 marca br. mieszkańcy Niemodlina mogli oddać krew w ambulansie,
który w godzinach przedpołudniowych
ustawiony był pod budynkiem Zespołu
Szkół w Niemodlinie.
Pielęgniarka – Ada Winkowska, która pobierała
krew od wszystkich chętnych, powiedziała, że akcja,
zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, największym powodzeniem cieszyła się wśród uczniów i nauczycieli
niemodlińskiej szkoły.
Przed samym pobraniem krwi u dawców przeprowadzane były badania lekarskie – oznaczany był
poziom hemoglobiny, mierzone ciśnienie i tętno, lekarz przeprowadzał również badanie fizykalne.
W sumie w Niemodlinie krew oddało trzynaście
osób, jednorazowo każda z nich mogła oddać 450 mililitrów krwi. Osiem osób zrobiło to po raz pierwszy.
kk

Uhonorowani

W związku z 66 rocznicą wyzwolenia
KL Auschwitz mieszkanka Niemodlina
Zofia Zużałek, została odznaczona przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi w ratowaniu ludzkiego życia.
Pani Zofia, jak pozostałe trzydzieści dwie osoby
uhonorowane przez prezydenta, z narażeniem życia
udzielała pomocy więźniom niemieckiego obozu
zagłady w Oświęcimiu.
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
na spotkaniu z Zofią Zużałek, które odbyło się
w dniu 21 marca br. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pogratulował tak zaszczytnego odznaczenia
i podziękował pani Zofii za odwagę i prawdziwe
człowieczeństwo, którym wykazała się w trudnych
czasach wojennych. Podkreślił swoją dumę z faktu, że
Zofia Zużałek jest mieszkanką Niemodlina, z pewnością powinna być przykładem i autorytetem dla młodych pokoleń Polaków.
W dniu 21 marca Burmistrz Niemodlina wręczył
również okolicznościowe medale, przyznane przez
Marszałka Województwa Opolskiego, z okazji XX –
lecia samorządu terytorialnego osobom, które
tworzyły przez wiele lat Samorząd Gminy Niemodlin
i na trwałe wpisały się w jego historię. Uhonorowani
zostali: Janina Drobisz, Kazimiera Kuchna, Kazimierz
Górski i Janusz Okrzesa.
kk

– 11. 01. 2011 r., godz. 01:05, Niemodlin, ul. Brzeska,
Policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
(0,46 mg/l) Krzysztofa O. zam. S. M. pow. Brzeg, który kierował samochodem marki VOLKSWAGEN PASSAT,
– 12. 01. 2011 r., godz. 17:30, trasa Szydłowiec Śląski – Rzędziwojowice, Policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdami,
nietrzeźwego (0,34 mg/l) Andrzeja S. lat 53 (zam. Rzędziwojowice), który kierował samochodem marki FIAT 126 p.,
– 13. 01. 2011 r., godz. 12:30, Niemodlin, Rynek, nieznany sprawca z torebki skradł portfel z dowodem osobistym i kartą bankomatową na szkodę Haliny H.,
– 15. – 17. 01. 2011 r., godz. 14:00 – 07:00, Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 6, nieustalony sprawca wyrywając dolną kotwę mocującą kratę usiłował włamać się
do sklepu spożywczego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na nie pokonanie zabezpieczeń, działał
na szkodę Lidii K.,
– 18. – 01. 2011 r., godz. 02:45, Niemodlin, ul. Wojska Polskiego, Policjanci z KP zatrzymali na gorącym uczynku Marcina S. lat 16 i Kamila S. lat 10 (zam. Niemodlin),
którzy wybijając szybę usiłowali włamać się do kiosku
na szkodę Lidii K.,
– 23. 01. 2011 r., godz. 22:05, Niemodlin, ul. Drzymały 4, Jan W. lat 62 (zam. pow. Opole) oraz Damian W.
lat 22 (zam. pow. Opole) bijąc i kopiąc po całym ciele Stanisława A. lat 52 doprowadzili do bezbronności, a następnie dokonali kradzieży mięsa oraz stojącego na podwórzu
samochodu marki POLONEZ CARO, powodując straty,
które zostaną ustalone w późniejszym terminie. Sprawcy
zatrzymani w pościgu przez patrol z KP Niemodlin. Postępowanie prowadzi KMP Opole,
– 24. 01. 2011 r., godz. 00:30, Niemodlin, ul. Podwale, nieznany sprawca wybijając szybę włamał się do magazynu, z którego skradł silnik o mocy 7KW na szkodę Bogusława J.,
– 25. 01. 2011 r., godz. 14:07, Niemodlin, ul. Reymonta, Policjanci RK KP w Niemodlinie zatrzymali Mateusza J.
lat 20 (zam. N. pow. Opole) poszukiwanego na podstawie
Nakazu Doprowadzenia wyd. przez SR w Opolu celem
osadzenia w ZK oraz udowodnili mu iż w okresie 30.12.2010 – 3.01. 2011 r. dokonał kradzieży z włamaniem na szkodę firmy OAZA GAMES,
– 24. – 25. 01. 2011 r., godz. 14:30 – 05:30, Niemodlin, ul. Rynek, nie ustalony sprawca rozbijając i włamując
zniszczył lusterka boczne oraz wycieraczki w samochodzie
marki MAZDA MX3 na szkodę Adama Ł.,
– 22. – 26. 01. 2011 r., godz. 16:00 – 15:00, Roszkowice, nieznany sprawca wyważając drzwi włamał się
do domu jednorodzinnego, z którego skradł telewizor
marki SAMSUNG, drukarkę marki LEXMARK, kino domowe marki KLARUS i głośniki marki BOSE na szkodę Wiktora M.,
– 26. 01. 2011 r., godz. 19:21, Niemodlin, ul. Opolska, nieznany sprawca do samochodu marki JEEP zatankował 48,6 litra etyliny i odjechał nie uiszczając zapłaty
na szkodę PKN ORLEN,
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– 30. 01. 2011 r., godz. 00:45, Niemodlin, ul. Rynek,
patrol Policji z KP Niemodlin, zatrzymał nietrzeźwego (1,16
mg/l) Adama G. lat 32 (zam. N. pow. Opole), który kierował samochodem marki VW JETTA pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
– 30. 01. 2011 r., godz. 12:15, Niemodlin, ul. 700- lecia, Policjanci z KP Niemodlin zatrzymali do kontroli drogowej Andrzeja N., lat 39 (zam. Niemodlin), który kierował
pojazdem marki HONDA HRV będąc w stanie nietrzeźwym 0,26 mg/l,
– 01. 02. 2011 r., godz. 17:08, Niemodlin, ul. Korfantego, funkcjonariusze KP Niemodlin realizując informację własną dokonali rozliczenia Piotra M. lat 21 (zam. Niemodlin
pow. Opole), któremu to udowodniono, iż wdniu10.01.2011
r. dokonał kradzieży puszki wraz z pieniędzmi na szkodę Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niemodlinie,
– 08. – 09. 02. 2011 r., godz. 05:00, Niemodlin, Rynek, nieznany sprawca wyważając drzwi włamał się
do magazynu pizzerii, z którego skradł alkohol i artykuły
spożywcze na szkodę Renaty S.,
– 10. – 11. 02. 2011 r., godz. 11:30, Niemodlin, ul.
Drzymały, nieznany sprawca z klatki schodowej skradł
skuter marki SUZUKI KATANA na szkodę Krystyna K.,
– 14. – 15. 02.2011, godz. 10:15, Gracze, nieznany
sprawca odcinając ze słupa skradł 180 metrów kabla telefonicznego na szkodę TP S. A.,
– 15. 01. – 15. 02. 2011 r., godz. 12:00 – 13:30, Jaczowice 3 A, nieznany sprawca wypychając okno włamał
się do domu jednorodzinnego, z którego skradł elektronarzędzia, komputer, wieżę marki TECHNICS oraz myjkę ciśnieniową na szkodę Joanny B.,
– 24. 01. – 15. 02. 2011 r., Sarny Wielkie, nieznany
sprawca zrywając kłódkę włamał się do garażu, z którego
skradł betoniarkę, silnik łodzi motorowej, hydrofor z pompą, pompę do wody, elektronarzędzia, rurę ogrodową, kowadła, prostownik, kompresor oraz butlę tlenową na szkodę Bogdana S.,
– 16. 02. – 17.02. 2011 r., godz. 03:00, Brzęczkowice,
nieznany sprawca wybijając szybę woknie włamał się dodomu jednorodzinnego, z którego skradł przewód elektryczny,
podkaszarkę i piłę spalinową na szkodę Bronisława K.,
– 16. 02. 2011 r., godz. 00:45, Rzędziwojowice, nieznany sprawca kopiąc w drzwi uszkodził samochód marki VOLSKVAGEN POLO na szkodę Dariusza M. (zam. R.
pow. Opole),
– 16. 02. – 18. 02. 2011 r., godz. 17:00 – 09:30, Roszkowice, nieznany sprawca wyłamując drzwi wejściowe
włamał się do domu w budowie, z którego skradł przewód
elektryczny na szkodę Krystyny S.,
– 17. 02. – 18. 02. 2011 r., godz. 16:00 – 06:10, Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich, nieznany sprawca oblewając substancją koloru czarnego dokonał zniszczenia dwóch znaków oraz elewacji budynku na szkodę
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
– 19. 02. – 20.02. 2011 r., Gracze, ul. Niemodlińska,
nieznany sprawca wybijając szybę w oknie włamał się
do piekarni, z której skradł artykuły spożywcze na szkodę
Małgorzaty P.,
– 22. 02. 2011 r., godz. 16:10, Niemodlin, Policjanci
z KP zatrzymali w pościgu Damiana B. lat 23, Krzysztofa
G. lat 26, Tomasza W. lat 18 i Adama B. lat 15 (zam. O.
pow. Opole), którzy ze sklepu skradli kosmetyki w postaci
szamponów i kremów na szkodę PSS SPOŁEM,
– 27. 02. 2011 r., godz. 01:00, Niemodlin, ul. Opolska, nieznany sprawca z torebki skradł portfel z dowodem
osobistym, prawem jazdy, kartą bankomatową, pieniędzmi i telefonem komórkowym marki SAGEM na szkodę
Małgorzaty D.,
– 12. 02. 2011 r., godz. 08:30, Niemodlin, ul. Krótka,
nieznany sprawca ukręcając skobel włamał się do szopy,
z której skradł drabinę aluminiową, kosę spalinową marki STIHL, kosiarkę oraz 380 litrów oleju napędowego
na szkodę Edwarda D.
Zebrała: Katarzyna Knieja
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Ogólnopolski Turniej piłki nożnej dla najmłodszych
rozegrany w Niemodlinie

Wyniki
L.p.

Nazwa drużyny

Nazwa drużyny

Wynik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Football Academy Niemodlin B
Football Academy Niemodlin A
Oderka Opole
Zagłębie Lubin
Football Academy Opole
Football Academy Chróścice
Małapanew Ozimek
Rodło Opole
Football Academy Chróścice
Football Academy Niemodlin A
Małapanew Ozimek
Zagłębie Lubin
Rodło Opole
Football Academy Opole
Football Academy Niemodlin A
Oderka Opole
Football Academy Chróścicie
Football Academy Opole
Małapanew Ozimek
Football Academy Niemodlin B
Oderka Opole
Football Academy Chróścice
Rodło Opole
Football Academy Niemodlin B
Oderka Opole
Zagłębie Lubin
Rodło Opole
Football Academy Niemodlin A

Football Academy Opole
Football Academy Chróścice
Rodło Opole
Małapanew Ozimek
Football Academy Niemodlin A
Football Academy Niemodlin B
Oderka Opole
Zagłębie Lubin
Football Academy Opole
Football Academy Niemodlin B
Rodło Opole
Oderka Opole
Football Academy Chróścice
Małapanew Ozimek
Zagłębie Lubin
Football Academy Niemodlin B
Małapanew Ozimek
Rodło Opole
Football Academy Niemodlin A
Zagłębie Lubin
Football Academy Opole
Zagłębie Lubin
Football Academy Niemodlin A
Małapanew Ozimek
Football Academy Chróścice
Football Academy Opole
Football Academy Niemodlin B
Oderka Opole

0-0
0-1
0-1
2-0
0-1
3-0
4-0
0-1
2-0
0-1
1-1
0-1
4-0
1-1
1-4
3-2
0-1
0-1
2-0
0-3
1-0
0-5
1-0
0-1
1-0
6-0
1-0
0-2

Małe gwiazdy niemodlińskiej piłki nożnej
Nasi najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej z Football Academy
grali w Rudzie Śląskiej w bardzo silnie obsadzonym turnieju piłkarskim dla dzieci z rocznika 2004 i młodszych.
Potykali się tam z najlepszymi szkółkami piłki nożnej z Górnego Śląska i nie
tylko. Chłopcy z FA Niemodlin, którzy trenują dopiero trzy miesiące, dzielnie
stawiali czoła takim sławnym drużynom jak Ruch Chorzów czy Siódemka Tychy, przegrywając z nimi po 2-0.
Pierwsze skrzypce w drużynie FA rozegrał Mateusz Kownacki, strzelec
czterech bramek w turnieju. Nasza drużyna zajęła dziewiąte miejsce po zwycięstwie z Polonią Łaziska 3-1.
Skład niemodlińskiej drużyny: Dominik Dura (bramkarz), Kamil Rusnak,
Filip Brude, Mikołaj Kuźmiński, Konrad Talik, Mateusz Kownacki, Kamil Kretowicz, Daniel Teodorowicz i Kacper Diłaj.
Tomasz Rusnak

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Niemodlinie, w dniu 6 marca br., odbył
się I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodszych o Puchar Burmistrza Niemodlina.
Organizatorem, obok Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, była również Football Academy Niemodlin – szkółka piłkarska szkoląca najmłodsze dzieci
z Gminy Niemodlin. W rozgrywkach udział wzięły
drużyny Zagłębia Lubin, Oderki Opole, Football Academy Chróścice, Rodła Opole, Małejpanwi Ozimek,
Football Academy Opole oraz przedstawiciele gospodarzy – Football Academy Niemodlin A i Football
Academy Niemodlin B.
Niemodliński turniej zgromadził wielu sympatyków piłki nożnej, zasiadających zarówno na widowni, która była szczelnie wypełniona, jak i biorących aktywny udział we wszystkich meczach. Rozegrano
dwadzieścia osiem spotkań. Nie było podziału
na miejsca, zwycięzców i zwyciężonych. Najważniejsze było samo uczestnictwo, chęć pokazania się
przed publicznością, a przede wszystkim satysfakcja
z gry i dobra zabawa z zachowaniem zasad fair-play.
Jedyną formą rywalizacji było wyłonienie „Małego
Wielkiego Piłkarza”, czyli trzech najbardziej aktywnych
zawodników na boisku, w poszczególnych drużynach.
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza.
Puchar „Fair Play” Burmistrza Niemodlina otrzymała drużyna Zagłębia Lubin
Medale – wyróżnienia „Mały Wielki Piłkarz” otrzymali:
Football Academy Niemodlin A –Dominik Rusnak, Rafał Kuratnik, Maciej Szpiech
Football Academy Niemodlin B –Michał Żółtaniecki, Maciej Ilów, Mikołaj Łyszczarczyk
Małapanew Ozimek –Wojciech Noga, Marcel
Molendowski, Jakub Mroszczyk
Football Academy Opole – Michał Surzyn, Tobiasz Bazan, Mateusz Parsiewicz
Zagłębie Lubin – Adrian Koziarz, Mateusz Szwaj,
Patryk Dwornik
Football Academy Chróścice – Marek Warzecha, Filip Wieńczek, Szymon Polok
Oderka Opole – Wojciech Danielak, Patryk Wajman, David Mroz
Rodło Opole – Bartosz Słomiński, Kamil Szyfko,
Krzysztof Szymaniec
kk
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Finał Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej
W niedzielę, 13 marca 2011 r., w Hali Widowiskowo-Sportowej w Niemodlinie, odbył
się turniej finałowy podsumowujący rozgrywki Niemodlińskiej Halowej Piłki Nożnej.

W turnieju finałowym udział wzięły 4 najlepsze zespoły rundy zasadniczej, w której uczestniczyło 18 zespołów podzielonych na dwie grupy A i B po 9 drużyn.
Do turnieju finałowego z grupy A awansowały ekipy: Euro Tam i Oldboje, a z grupy B UEG Grodków i FC Małe.
Jak zwykle rywalizacja była zacięta, a mecze,
gromadzące liczną publiczność, stały na wysokim po-

Szkolny turniej
halowej piłki nożnej
W dniu 11 lutego 2011 r., z inicjatywy
samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
odbył się szkolny turniej halowej piłki
nożnej.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny z poszczególnych klas gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. W kilku składach nie zabrakło nawet przedstawicielek płci pięknej, które dzielnie realizowały
taktykę rozpraszania uwagi przeciwnika.
Wszyscy zawodnicy walczyli na miarę swoich
możliwości, a nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego
naszej szkoły.
Po zaciętej sportowej walce wyłoniły
się zwycięskie drużyny:
I miejsce - klasa 1 ZSZ w składzie: Mateusz
Cebo, Damian Lenkiewicz, Maciej Misztal, Damian Szpala, Szymon Wilk.
II miejsce - klasa 3d gimnazjum w składzie:
Mateusz Dziedzic, Michał Kokowski, Mateusz
Mierzwiak, Gracjan Niemirowski, Adrian Potępa,
Łukasz Zaranek.
III miejsce - klasa 3b LO w składzie: Krzysztof Chrobak, Michał Czerpak, Grzegorz Drobisz, Filip Leskowicz, Paweł Reszelewski, Mateusz Zieliński.
Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk pani dyrektor słodką nagrodę niespodziankę. Tym miłym akcentem rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe,
Elżbieta Woźniak

ziomie piłkarskim, były zacięte i ciekawe od pierwszej
do ostatniej minuty każdego spotkania.
Pewnym zwycięzcą turnieju okazała się ekipa Euro Tam, która odniosła komplet zwycięstw. Na drugim miejscu z dwoma zwycięstwami uplasowała się
drużyna Oldbojów, trzecie miejsce z dorobkiem jedno zwycięstwo i dwie porażki zajęła ekipa UEG Grodków, a czwarte FC Małe.
Wszystkie drużyny występujące w finale otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, zwycięska ekipa dodatkowo komplet strojów piłkarskich. Okazałe
statuetki otrzymali również król strzelców NHLP Łukasz Kondys z drużyny Euro Tam i najlepszy bramkarz NHLP Kazimierz Krzesiński z drużyny Oldboje.
Organizatorem NHLP był Urząd Miejski w Niemodlinie, a nagrody ufundował Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Podsumowując w rozgrywkach rundy zasadniczej,
która trwała od 8 stycznia do 5 marca 2011 roku, rozegrano 78 meczów, które łącznie trwały 39 godzin
i strzelono 666 bramek i wystąpiło 245 zawodników.

Korzystając z okazji jeszcze raz organizatorzy
NHLP, dziękują Panu Danielowi Hoheisel za pomoc
w promocji ligi.
Inf. wł.
Wyniki Turnieju Finałowego
Niemodlińskiej Halowej Piłki Nożnej:
1.
UEG Grodków – Oldboje 4: 8
2.
Euro Tam – FC Małe 2: 1
3.
Oldboje – Euro Tam 2: 3
4.
FC Małe – UEG Grodków 1: 5
5.
FC Małe – Oldboje 1: 3
6.
Euro Tam – UEG Grodków 9: 3
Klasyfikacja końcowa
finałowego turnieju NHLP
1. Euro Tam
2. Oldboje
3. UEG Grodków
4. FC Małe
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Bitwa na głosy – Bitwa o kasę…
Śpiewać każdy może, tę powszechnie znaną prawdę,
którą Jonasz Kofta ukuł w latach osiemdziesiątych i „wyśpiewał” ustami Jerzego Stuhra, stosują bez najmniejszego zażenowania niemal wszyscy, którym niestety „słoń
na ucho nadepnął”.
Do swoich wokalnych umiejętności pragną przekonać
widzów, słuchaczy, jury programów telewizyjnych typu
„Szansa na Sukces”, „Idol”, „Jak oni śpiewają”, „Mam talent” „Bitwa na głosy” czy „X – Factor”. Telewizja ma największą pożywkę z ludzi bez skrupułów, wstydu, talentu
dlatego szeroko otwiera ramiona przed tymi, którzy są
dziwni, ekscentryczni, robią tzw. show. Jedyną ich wadą
jest to, że nie potrafią śpiewać. Ale przecież każdą wadę
można zamienić w zaletę, fachowcy od marketingu to wiedzą… A jeszcze jeśli taka potencjalna „gwiazda” zostanie
doszczętnie zmiażdżona pod ciężarem krytyki ze strony jury, to już sukces murowany, sympatia i współczucie widzów

również. Co prawda sława takiego „delikwenta” potrwa
chwilę, dopóki emisja programu, z którego się wywodzi, nie
skończy się. Ale ważne, że choć przez te przysłowiowe pięć
minut był na ustach milionów.
Dla wielu, przekonanych o swoim talencie, taki nagły
upadek z chmur na ziemię bywa jednak bolesny, więc może trzeba, w końcu, przed udziałem w kolejnym programie
typu „Mam talent” („Nie mam talentu i to mój talent”), zastanowić się nad tym, czy „gra jest warta świeczki”. Telewizja ma to do siebie, że promuje swój „produkt” dopóki
przynosi zyski – jak przestanie to znajdzie się nowy, a ludzie to kupią… W rezultacie i tak największymi gwiazdami tych programów są i pozostaną kontrowersyjni jurorzy,
którzy chyba również trafiają tam tylko po to, by świat
o nich nie zapomniał.
A gdzie w tym wszystkim miejsce na prawdziwą muzykę, piosenkę z duszą, wrażliwych wokalistów, pasjonatów, ludzi naprawdę uzdolnionych, których nie interesuje
sztuczny blichtr chwilowego sukcesu?
Miejmy nadzieję, mimo wszystko, że talentem i pracą można jeszcze, w dzisiejszych czasach, osiągnąć sukces i zaskarbić sobie serca słuchaczy, którzy przecież ma-

ją swoją wrażliwość i inteligencję muzyczną. Szkoda tylko,
że tzw. „specjaliści” od mediów i show biznesu w to nie wierzą, kreując to, co kreują…
Katarzyna Knieja

Muzyka pomaga dostrzec to, co niedostrzegalne…
Z Magdaleną Krzemień, instruktorką śpiewu w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, wokalistką,
która swoim talentem i głosem porusza ludzkie serca, rozmawia Katarzyna Knieja.

PN: Przez kilka lat uczęszczałaś
do Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie, pod okiem instruktorów „szlifowałaś” swój talent. Od tego roku szkolnego sama debiutujesz w roli instruktorki
śpiewu Studia Piosenki Ośrodka Kultury
w Niemodlinie – czy mamy zdolną młodzież w Niemodlinie?
Magdalena Krzemień: Jeżeli chodzi o młodzież to zależy od wieku i od podejścia do muzyki.
Na zajęcia, które prowadzę w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, przychodzi dwanaście osób. Sądzę,
że nie mogę narzekać na brak wyobraźni muzycznej
u moich podopiecznych. Natomiast, jeśli chodzi
o kwestię nauki, jest to dość złożony proces, tym bardziej, jeśli ma się z tym styczność po raz pierwszy.
Dla mnie to jest w jakimś stopniu też nauka – dzię-

ki tym małym artystom zrozumiałam, jak postrzega
sferę muzyczną taki mały człowiek.
PN: Jak odkryć talent w młodym człowieku, jak z nim pracować, by go nie zaprzepaścił?
Magdalena Krzemień: Zdążyłam już
na tyle poznać dzieci, z którymi pracuję, że wiem
od jakiej strony do każdego podchodzić. Każdy
z nich jest chodzącą indywidualnością, każdy jest
na innym etapie dojrzewania, co w sumie jest bardzo ciekawe, ponieważ widać jak rozwija się w nich
wrażliwość muzyczna. Dla „perełek” staram się
dobierać reper tuar, który pomoże im w jakiś sposób pobudzić to „coś”, co w nich drzemie. Każdy
utwór jest jakąś historią, opowieścią o życiu, przyziemnych sprawach – nie każdy jednak jest w stanie podzielić utwór na części, a to jest jednak bardzo istotną rzeczą. Staram się ich nauczyć, że
piosenka posiada też tekst.
PN: Na co zwracasz uwagę, gdy wykonujesz utwór i co podpowiadasz swoim
uczniom – jak zaśpiewać piosenkę, zinterpretować ją, by w pełni dotarła do słuchacza?
Magdalena Krzemień: Każdy potrafi śpiewać na swój sposób, jeżeli natomiast chodzi o interpretację tekstu, jest to rzecz trudna, w którą trzeba
włożyć trochę wysiłku i poświęcenia. Podstawą jest
zrozumienie tekstu, świadomość o czym się śpiewa
oraz dotarcie do słuchacza. A jeśli już się dotrze
do widowni, to jest to połowa sukcesu i satysfakcji.
Zahacza to w jakiś sposób również o aktorstwo,
a ono jest przede wszystkim sprawą wyobraźni.
W każdym człowieku istnieją potencjalne zalążki niemal wszystkich stanów psychicznych i emocjonalnych. Ja również wciąż się tego uczę i staram się
przekazywać to młodym artystom.
PN: Jak nakłonić młodego człowieka,
zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach, by sięgnął po muzykę nieco ambitniejszą od tej, którą słychać na co dzień
w rozgłośniach komercyjnych, czy na dyskotekach?

Magdalena Krzemień: Niestety, z tym bywa
ciężko. Codzienność to machina napędzana marketingiem, komercją, społeczność to kupuje. Ciężko
jest przekonać młodego człowieka do odkrywania
„piosenki z tekstem”, której zrozumienie wymaga
jakiejś dojrzałości, w szczególności, gdy ma on prostą, lekką i przyjemną muzykę na wyciągnięcie ręki.
Jest to kwestia podejścia i elastyczności osoby. Jeśli
człowiek chce się pełniej realizować, to będzie to
czynił.
PN: Czym jest dla Ciebie muzyka, piosenka?
Magdalena Krzemień: Muzyka uwalnia
od pogoni za teraźniejszością. Jest odskocznią
od przyziemnych spraw. Uwrażliwia, pozwala rozwijać się duchowo i emocjonalnie. Uczy poszanowania
doniosłości każdej sekundy. Pomaga dostrzec to, co
niedostrzegalne.
PN: Jakie są Twoje muzyczne plany
i marzenia? Gdzie będzie można Cię usłyszeć w najbliższym czasie?
Magdalena Krzemień: Muzyka to moja pasja. Żyję tym. Natomiast powtórzę po raz kolejny, że
nie wiążę z muzyką swojej przyszłości. Jest mnóstwo ludzi uzdolnionych muzycznie o niebanalnych
wokalach. Jest się naprawdę bardzo ciężko wybić, jeżeli ktoś tego pragnie, pokora staje się Twoim drugim
imieniem. Moim wyznacznikiem na tym etapie jest
stuprocentowa samorealizacja, próbuję zachłysnąć
się wszystkim po trochę, aby móc w końcu trafić
na coś, w czym się spełnię, co umożliwiłoby mi odzwierciedlenie muzyki dla słuchacza z mojego punktu widzenia. Nieustannie będę do tego docierać dopóki tego nie doświadczę. I chyba mogę powiedzieć,
że moim marzeniem jest właśnie osiągnięcie stanu
równowagi muzycznej i robienie tego, w czym będę
czuła się najlepiej. Jeśli chodzi o występy publiczne,
to z pewnością 7 kwietnia będzie możliwość doznania dawki dobrej muzyki z udziałem młodych wokalistów i moim. Być może też w maju, ale więcej szczegółów zdradzić nie mogę.
PN: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji marzeń.

ZAPOWIEDZI

Grzegorz Turnau
w Niemodlinie

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
nagrodzony statuetką „ERYKA”
Podczas rozstrzygnięcia Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „Opera
i Balet” w dniu 14 kwietnia 2011 r., w salach Muzeum Teatralnego w Gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, zostaną wręczone statuetki
„Eryków 2009”.
Miło nam poinformować, że Statuetkę małego
Eryka otrzymał Ośrodek Kultury w Niemodlinie za organizowanie Międzynarodowego Konkursu Rysunku
Satyrycznego „Karpik”. Duże Eryki otrzymają Teatr
i Galeria Sztuki „Rampa” i „TVP Warszawa”.
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Idea powstania statuetki Eryka zrodziła się w roku 1998, a pomysłodawcą nagrody w branży rysunku satyrycznego był Jacek Frankowski. Nazwę
„Eryk” zaproponował Grzegorz Szumowski. W ten
sposób uhonorowano wybitną postać założyciela
i wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury
w Warszawie Eryka Lipińskiego. Twórcą statuetki
jest artysta Jacek Podlasiński.
Małego Eryka otrzymał również nasz pracownik
Michał Graczyk w roku 2003 za ustanowienie pierwszego na świecie rekordu w rysowaniu non-stop
przez 24 godziny.
Międzynarodowy Konkurs „KARPIK” organizowany jest od roku 2003. W tym roku odbędzie się IX edycja, której podsumowanie nastąpi w listopadzie.
Red.

REGULAMIN KONKURSU „OCEANY 2011”
W dniu 19 maja (czwar tek) br.,
o godz. 18:00 w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie, podczas Koncertu Laureatów VII Ogólnopolskiego konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY” wystąpi Grzegorz Turnau.

Organizator Konkursu: Ośrodek Kultury w Niemodlinie • VII Ogólnopolski Konkurs na interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” odbędzie się dn. 19 maja 2011 r. (czwartek),
o godz. 10.00, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1.
KONCERT LAUREATÓW
– 19 maja 2011 r., godz. 18.00.
– sala widowiskowa Ośrodka Kultury.

Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie
zaprasza na koncert „STOP KLATKA
– piosenki Jonasza
Kofty” oraz wernisaż wystawy rysunków Michała Graczyka.
Sala kameralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie, 7 kwietnia (czwartek) 2011 r., godz. 18.30.
Wstęp wolny! Zapraszamy...
STOP KLATKA
– piosenki Jonasza Kofty
Program koncertu:
1. „Stop klatka” – Justyna Adamowska
2. „Trzeba marzyć” – Magdalena Krzemień
3. „Rimbaud Aniele Stróżu mój” – Urszula Mazur
4. „Podróżą każda miłość jest” – Magdalena Mrożek
5. „Samba przed rozstaniem” – Dorota Zysiak
6. „Autobusy zapłakane deszczem” – Aleksandra Kaleta
7. „Parasol nie chroni od łez” – Magdalena Mrożek
8. „Jego portret” – Aleksandra Kaleta
9. „Wołanie Eurydyki” – Dorota Zysiak
10. „Już tylko się znamy” – Justyna Adamowska
11. „Epitafium dla Mahalii Jackson” – Magdalena Krzemień
12. „Być wszędzie gdzie nas nie ma” – Urszula Mazur
13. „Song o ciszy” – wykonanie wspólne
Przygotowanie muzyczne:
Katarzyna Paszula-Gryf, Paweł Ostrowski
Akompaniament: Paweł Ostrowski
Narrator: Mariusz Jarzombek
Scenariusz: Katarzyna Knieja
Scenografia: Michał Graczyk
Nagłośnienie: Sławomir Radecki

CELE I ZADANIA KONKURSU
• popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej,
• propagowanie poezji o wysokich walorach
artystycznych,
• rozwijanie kultury i wrażliwości muzycznej
młodzieży.

14,15 kwietnia lub 5,6 maja w godz. 10.0018.00 oraz przesłanie karty zgłoszenia do dnia 11
kwietnia (w przypadku pierwszego terminu przesłuchań) lub do dnia 29 kwietnia (w przypadku drugiego terminu przesłuchań) na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. M Reja 1, 49-100 Niemodlin
tel./faks (077)–460–60-96
lub E-MAIL: ok@niemodlin.pl
UWAGA! Zgłoszenia wysłane po terminie nie
będą przyjmowane.
Wyłonieni w przesłuchaniach wstępnych uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
ozakwalifikowaniu się doIIETAPU KONKURSU. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie
Ośrodka Kultury wNiemodlinie: www.okniemodlin.org

OCENA
ZASADY KONKURSU
• W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek kulturalno – oświatowych w wieku 13 – 24 lat,
• W Konkursie mogą uczestniczyć amatorskie
zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, duety,
soliści,
• Podczas Konkursu uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki Osieckiej.
• Wykonawcy oceniani będą w następujących
KATEGORIACH WIEKOWYCH:
1) gimnazjum (soliści i zespoły)
2) szkoły ponadgimnazjalne (soliści i zespoły)
• Laureaci biorą udział w Koncercie Laureatów w dniu Konkursu, 19 MA JA (czwartek),
GODZ. 18.00. Podczas Koncertu Laureaci wykonują nagrodzony utwór. Udział Laureatów w Koncercie jest obowiązkowy.
• Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Konkursie i Koncercie Laureatów
zespołów i solistów nie biorących udziału w przesłuchaniach wstępnych.
• Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
• Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowego terminu przesłuchań (w razie dużej liczby uczestników).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wzięcie udziału w PRZESŁUCHANIACH WSTĘPNYCH
w wybranym terminie:

Oceny wykonawców dokona Jury powołane
przez organizatora Konkursu według kryteriów:
• dobór odpowiedniego repertuaru i poziom
wykonania,
• interpretacja, sposób i ekspresja wykonania
w odniesieniu do treści, ogólne wrażenie sceniczne,
• Wykonawcy biorący udział w Konkursie zostaną uhonorowani dyplomami, a Laureaci nagrodami.
SERDECZNIE
Z A P R A S Z A M Y!
W czasie trwania Konkursu zapewniamy ciepły
posiłek.
Szczegółowe informacje:
www.okniemodlin.org

Niemodlińskie mury miejskie
Położenie i obrys średniowiecznego miasta
do dziś jeszcze wyraźnie przypomina stary, słowiański Niemodlin. Położony między rzeką a niedużym
wzniesieniem nie tworzy wzoru szachownicy typowego niemieckiego miasta kolonialnego, lecz ukształtowany jest w formie rozciągniętego owalu. Jego wnętrze przecina jedna główna ulica – zamknięta
na końcach charakterystycznymi punktami: zamkiem na wschodzie i kościołem parafialnym na zachodzie, oddalonymi od siebie około 275 m – a w odległości 40 metrów od niej biegną równolegle dwie
inne uliczki, okalające miasto od południa i północy.
Takie skromne wymiary, jakie wyznaczono przy zakładaniu miasta, zachowano aż do XVIII i XIX wieku, kiedy to kształtowały się jego przedmieścia. Pod koniec czasów piastowskich miasto nieraz bywało
przeludnione. Według urbarza z 1534 roku na około 85 wszystkich wytyczonych parceli, jedynie 5 było nie zagospodarowanych. W 1534 roku miasto
zamieszkiwało 80 stałych mieszkańców. Pobliska Ścinawa miała ich również 80, Biała 81, przy czym
w Białej mieszkało jeszcze dodatkowo 5 Żydów; Prudnik zamieszkiwało 139 mieszczan i 13 Żydów. W tym
samym czasie w Pszczynie stały 82 domy, w Koźlu
i Bytomiu 170, w Opolu 282. Liczba stałych mieszkańców tych miast zbliżona była do ilości znajdujących się tam domów.

Widok Niemodlina według Compendium Silesiacum topographicum F. B. Wernera (1765).

rych wałów prawdopodobnie dopiero w późnym średniowieczu. Kamieni i cegieł jako budulca do wznoszenia fortyfikacji miejskich użyto więc dość późno. Na koniec czasów piastowskich większość budowli
publicznych, poza kościołem, wykonana była z drewna. Jeszcze w 1539 roku miastu nadano królewski
przywilej, zezwalający gminie miejskiej na „pobieranie
z pańskich lasów dębów oraz innego budulca drewnianego na mosty i budynki publiczne”. W 1534 roku miasto posiadało piec do wypalania cegieł, ale ten
"używany był rzadko", co spostrzega urbarz.

Brama opolska. Wizualizacja komputerowa 2008.
Według ryciny Wernera z 1765 roku, mury
wzmocnione były wieżą nyską, usytuowaną po stronie zachodniej obok kościoła parafialnego, oraz
ośmioma innymi, mniejszymi wieżami. Również
od wschodu, przy zamku, stała wieża zwana opolską
– początkowo jako wieża bramna, ale już w 1765 roku pozostało po niej jedynie "wysokie łukowate sklepienie opar te o masywne filary" z płaskorzeźbą
przedstawiającą wizerunek św. Urszuli. To łukowate
sklepienie, tak samo jak i nyska wieża bramna, około połowy XIX wieku zostało rozebrane, a materiał
uzyskany z rozbiórki obu wież użyto do postawienia
budynku urzędu sądowego. Dzisiaj większe pozostałości muru zachowały się jeszcze na terenie dawnego ogrodnictwa.

Niemodlińskie mury miejskie na terenie dawnego ogrodnictwa. Foto 2007
Postscriptum
Rycina Wernera pokazana na początku opracowania pochodzi z czasów po wielkim pożarze Niemodlina. Przedstawia więc dość osobliwy widok miasta.
Podczas, gdy jego południowa strona wypełniona jest
cała domami, to po stronie północnej, w głównym
ciągu i na ostatnim planie znaleźć można jedynie parę zagubionych budynków. Brakuje tu również jakichkolwiek umocnień; bagniste łąki stanowią jedyną
ochronę miasta. Przy kościele uchwycony został tylko
kawałeczek otaczającego go muru, z dwiema małymi
wieżyczkami. Natomiast po południowej stronie stoi
jeszcze stary mur obronny z 8 słabo wyeksponowanymi wieżami. Mur ten, oprócz ochrony miasta, służył celom gospodarczym, ponieważ przy jego bramach urzędowali poborcy podatkowi, pobierający opłaty
za przejazd przez miasto. Po stronie kościoła stała
jeszcze wówczas wysoka wieża nyska, z której kamienie w XIX wieku, jak wspomniano już wcześniej, znalazły zastosowanie przy budowie sądu okręgowego. Odpowiadającej jej wieży opolskiej, stojącej po drugiej
stronie rynku, na rycinie Wernera już nie widać. Pozostał po niej tylko wysoki, mocno wypukły łuk, wspięty
o fragmenty murów, opatrzony płaskorzeźbą św. Urszuli; zburzono go w 1860 roku. Przy stronie południowej, patrząc na rycinę Wernera, znajduje się rów
połączony z rzeką Ścinawą.
Opracowanie: Mariusz Woźniak
Literatura: Praschma Hans, Geschichte der
Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, Falkenberg
O/S. 1929.

Widok Niemodlina. Foto 2008.
Niewielką społeczność miasta chroniły naturalne
bagna, rozciągające się po jego północnej stronie,
a od południa linia murów miejskich, wybudowanych
pomiędzy zamkiem i kościołem. Najstarszy przekaz,
który wiek czcigodnych murów zapewne przecenia,
podaje że wybudowane zostały już w XIII wieku przez
Templariuszy. Jednakże dziś wiadomo, że pierwotne
formy fortyfikacji – wał i fosa, w parze zwane palisadą – w dużych miastach, jak Wrocław, Brzeg, Racibórz, Głubczyce dopiero od XIV wieku zastępowane
były murami, a w małych miasteczkach, jak Kluczbork,
Polkowice, Wiązów jeszcze w XVIII wieku istniały w całości lub w części. Dlatego też można przypuszczać,
że niemodlińskie mury miejskie stanęły w miejscu sta-
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Niemodlińskie mury miejskie. Wizualizacja komputerowa wykonana na bazie fotografii z 2008 roku. Taki właśnie Niemodlin można było oglądać jeszcze na początku lat siedemdziesiątych (XX w.) dopóki szczepanowickie łąki nie zostały zamienione na wszechkrólujące ogródki działkowe.
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